Notulen Ondersteuningsplanraad 26 september 2017
Aanwezig:
Wilfra Marseille
Ria van de Scheer
Jurry Smit
Elly Lodewijkx
Michelle Mutschelknauss

(groep 1, kleine besturen; ouder)
(groep 1, kleine besturen; personeel)
(groep 2, grote besturen; ouder)
(groep 4, grote besturen; personeel)
(groep 4, grote besturen; ouder)

Afwezig:
Vincent Ruiter
Annelies van der Staaij
Martiene van Stam
Notulen:
Anneke Nieuwboer
1. Opening, welkom en agenda vaststellen
Elly opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Zij wil graag bespreken wat er vorig jaar goed is gegaan, wat kan beter.
De leden van de OPR vinden de sfeer heel fijn, transparant en open. De directeur nam de
tijd om vragen te beantwoorden. We hebben inhoudelijk veel kunnen bespreken. We
werden serieus genomen.
Het is prettig dat er snel nieuwe mensen voor de OPR zijn gevonden.
Als verbeterpunt wordt genoemd de communicatie naar de scholen. Hoe kan men elkaar
bereiken? De samenwerking met MR-GMR blijft een heikel punt. We gaan proberen dit jaar
de lijntjes richting de GMR korter te krijgen.
Besloten wordt om dit jaar in oktober geen bijeenkomst te organiseren voor de MR en GMR.
Op 31 oktober komt de OPR bijeen om een opzet te maken inzake een presentatie naar de
GMR-en. OP 28 november wordt de begroting besproken, op 27 maart wordt het
ondersteuningsplan (in april is er eventueel een extra vergadering) besproken en op 12 juni
wordt gesproken over de overgang van po naar vo.
Het ondersteuningsplan zal iets meer centraal worden gesteld in de vergaderingen. Er
kunnen kritische vragen gesteld worden over het ondersteuningsplan.
Besloten wordt dat de OPR-leden het ondersteuningsplan in delen door gaan lezen. Deel 1
blz. 1 tot, lezen voor 31 oktober; blz. 23 tot 40 voor 28 november en blz. 40 tot het einde
voor 27 maart.
2. Notulen van 13 juni 2017 vaststellen
De OPR vraagt zich af hoe de werkdruk van de leerkrachten door de verzwaring van passend
onderwijs door de directeuren wordt ervaren. De OPR vraagt zich af of deze signalen bij het
bestuur binnen komen en wat er dan mee gedaan wordt.
Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de CJG coach.
Niet alle ouders weten van het bestaan van het onderwijsloket.
Elly wil nog graag een keer een casus bespreken. Dit betreft de warme overdracht van po
naar vo. De overdracht van zorgleerlingen gaat wel eens mis.
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Gedacht wordt om een keer een vergadering te houden met de OPR van het VO, om te
kijken waar zij tegenaan lopen.
De notulen worden goedgekeurd.
Bespreken van de taken van de OPR en eventueel taken verdelen. Wie maakt de
informatiebrief? Wie bekommert zich om de begroting? Wat doen we met de tot nu toe
gegeven presentatie van de OPR in oktober?
Ondersteuningsplan verdelen in stukken en eventueel voor de volgende vergadering
steeds een stuk bespreken.
De OPR dient primair het ondersteuningsplan van het swv goed te keuren. Het is belangrijk
het plan goed te kennen.
Communicatie is belangrijk. Men dient elkaar weten te vinden.
Besloten wordt in plaats van de informatiebrief na elke vergadering een kort verslag te
maken en dit te mailen aan de GMR-en, die het weer verspreiden naar de MR-en.
Besloten wordt in het vervolg te vergaderen tot 21.15 uur en het laatste kwartier te
gebruiken voor het maken van het korte verslag (Ria en Wilfra).
Elly, Jurry en Wilfra zullen zich bezig gaan houden met de begroting.
3.

4. Benoeming directeur SWV
Maroes Albers is benoemd als directeur. Zij begint per 1 december. Er zal haar gevraagd
worden of zij aanwezig kan zijn bij de OPR-vergadering op 28 november.
5. Rondvraag en sluiting
De leden van de OPR wordt gevraagd het e-mail adres van de GMR van hun bestuur aan
Anneke door te geven, zodat zij de korte verslagen die na iedere vergadering worden
gemaakt, kan mailen.
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