VERSLAG OPR: datum
Dinsdag: 19 april 2016
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Basisschool de Wingerd, Goes
Notulist: Evelien Capello (Primas scholengroep)

Aanwezig: zie presentielijst

Onderwerp

Inhoud/toelichting

Welkom

Opening, vaststellen agenda,
Welkom Annejo Vega (VPCO)

Terugkoppeling
interview
Thieu van Hintum

Zie verslag:
Het verslag komt goed overeen met het interview.
In het verslag komen diverse mogelijke bestuursmodellen voor.

Samenwerking Kindop1.

Vergadering op 23 / 24 mei of 1 juni
Madeleine zal een uitnodiging sturen. Er wordt gezocht naar 3 OPR
leden die op één van deze data willen vergaderen van 17.00 tot 21.00
uur incl. lunch. Deze zal gaan over de mogelijke samenwerking met Kind
op 1.

Bedankbrief Madeleine

Madeleine heeft een bedankbrief gestuurd. Daarin gaat ze in op diverse
reacties van ons.
Bijv. het monitoren van gegevens. Dit zetten we op de agenda om later
terug te vragen aan Madeleine. We zien graag de vorderingen hiervan.

Werkgroepen/
visiedocument

Er worden werkgroepen gevormd :
- zorg en arrangementen: Jos, Annejo, Kitjan, Hennie
- financiën: Evelien, Annemiek, Anita, Marco
- achterban (alle betrokkenen): Rina, Ineke, Tineke
De mensen die er vanavond niet zijn sluiten hier later bij. Willen jullie via
de e-mail aan Tineke de voorkeur van werkgroep doorgeven?

Per werkgroep wordt besproken
-

Wat het belang is.
Hoe het doel wordt bereikt.
Welke informatie nodig is.

Na dit overleg wordt door alle werkgroepen kort toegelicht wat zij
hebben besproken. Er wordt per werkgroep een werkdocument
aangelegd.

Verdeling van de taken
Maatje nieuwe
OPR leden

De leerkrachten binnen de OPR zullen om beurten de notulen maken
van de vergaderingen.
We maken een dropbox aan om alle stukken op te slaan (notulen /
werkdocumenten etc.). Het e-mailadres dat gekoppeld is aan dropbox
is: ondersteuningsplanraad.o3@gmail.com
Corne Brouwers neemt de taak van secretaris op zich. Hij treedt af in
september. Daarna moet deze taak worden opgevolgd.
In het reglement moet worden opgenomen dat een secretaris extra
uren of vergoeding moet krijgen.
Als er een nieuw OPR lid bijkomt willen we graag dat hij/zij wordt
bijgepraat door een OPR lid die al langer lid is.

Rondvraag

Marco van Dulmen:
Hoe gaan we nu verder met het werkdocument?
De eerste vergadering na de zomervakantie pakken we hier weer tijd
voor. Onderling maken de werkgroepen een eigen planning.
De volgende vergadering: 28 juni, de Wingerd, Hilleweg 3 Goes

