VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3
Dinsdag:

13-10-2015

Aanvang:

19.45

Plaats:

De Wingerd, Hilleweg 3, Goes

Notulist:

Jos Uijtdewillegen.

Aanwezig: zie presentielijst.

Onderwerp
1.Opening,
Afscheid van Karin Sauter.

2. Notulen 15-06-2015

Inhoud/toelichting
Tineke heet de aanwezigen van harte welkom. Ze meldt dat Karin Sauter ,ouder van
de Korre tussentijds is afgetreden omdat zij het niet meer kan verenigen met haar
andere werkzaamheden van de GMR.
Aanwezig personeel: Rina v.d. Boom, Evelien Capello, Kitjan Colijn, Ineke Wandel
en Jos Uijtdewillegen.
Afwezig met kennisgeving: Emma de Koeijer/Marjolein Everse, Annemiek v.d. Mark
en Tineke Verspoor.
Afwezig zonder kennisgeving: Hester Visser.
Aanwezig oudergeleding: Corne Brouwers, Anita Boot, Marco v. Dulmen, Tineke v.
Langevelde.
Afwezig zonder kennisgeving: Maarten Kaashoek, Hennie Schipper.
Aanwezig namens SWV O3: Madeleine Weij(coördinator).
Door de vergadering wordt geconstateerd dat meestal dezelfde groep OPR leden
altijd aanwezig is en een aantal personen niet.
Verder moet en er nog vervangers komen voor de afgetreden leden:
Een ouder van VPCO Tholen, van SKOB en de Korre.
Dit moet geregeld worden door de MR van de schoolbesturen
*Het definitieve verslag dat Tineke en Anita hebben ingekort hebben wordt uitgereikt
tijdens de vergadering en is via de email vanavond nog doorgestuurd naar alle
leden.
*Punt 6:Reactie SWV op vragen OPR: hierbij wordt verwezen naar de brief van 24-

Besluit/actie/wie

Wanneer gereed

Tineke zorgt voor een
kleinigheidje voor haar.

Tineke/Madeleine gaan
een brief naar de
betreffende schoolbesturen
sturen

Zo spoedig
mogelijk.

3. Doorspreken agenda
bestuursvergadering

4. Begroting in gewone taal

04-2015 die van het bestuur ontvangen is.
*Punt 7: uren/vacatievergoeding: De uren vergoeding van het personeel is
overgemaakt naar de schoolbesturen en de vacatievergoeding aan de betreffende
ouders.
*Punt 10. Rooster van aftreden; hier wordt het punt van terugkoppelen naar de
GMR bij aangekaart.
Uit de vergadering komt naar voren dat daar heel verschillend op gereageerd
wordt door de GMR.
De volgende zaken komen aan de orde:

Het is de taak van de OPR om grip te krijgen op het ondersteuningsplan want zij
moeten dit ook goedkeuren.

Ieder OPR lid zit hier “zonder last of ruggenspraak”.

Toch willen de meeste OPR leden zaken terugkoppelen naar de GMR maar een
aantal leden vragen zich af hoe dit te doen.
Suggesties:
*een trajectbegeleider uitnodigen met een thema,
*de gegevens van de stand van zaken die we in maart ontvangen hebben
bespreken.
De volgende zaken worden door Madeleine toegelicht:

Van uit financieel oogpunt zitten we gunstig. We blijven onder de begroting met
de uitgaven voor de arrangementen.

Oude rugzakken zijn door de herindicatie teruggebracht maar er zijn ook weer
een paar nieuwe zware arrangementen bijgekomen.

Wanneer er 1 op 1 begeleiding gevraagd wordt, wordt dit meestal geweigerd.

Toestroom vluchtelingen heeft niets te maken met hun status. Wanneer je voor
deze lln. hulp nodig hebt mag je dat net als bij de andere kinderen aanvragen,
Dit wordt morgen 14-10-2015 besproken op de IB-ers bijeenkomt van het SWV
in Bergen op Zoom.

Seminarie voor Orthopedagogiek gaat een viertal workshops geven over NT2
leerlingen.

Nieuw bestuursmodel: SWV O3 en Walcheren zijn overeengekomen dat er eerst
onderzoek wordt gedaan naar het samenvoegen. Voor- en nadelen worden in
zo’n onderzoek op een rij gezet. Vervolgens wordt er naar het bestuursmodel
gekeken. Voor het onderzoek wordt er advies gevraagd aan de PO raad.
Een uitgebreide toelichting is bijgevoegd bij de begroting. Madeleine heeft de
volgende punten toegelicht:

Correctie: Vergoeding voor de basisscholen wordt stapsgewijs gelijk getrokken
en is nog niet helemaal gerealiseerd.

Er zullen nieuwe keuzes gemaakt moeten worden voor 9 ton overschot Wel in
de gaten houden dat onderzoek naar samenvoegen geld kost. En vluchtelingen
kunnen misschien veel geld gaan kosten.

De agenda commissie komt met voorstellen. Het komt terug in het

Vanaf volgende
vergadering komt als vast
punt op de agenda:
communicatie met de
achterban. Tineke regelt
dit.

Iedere vergadering.

5. Jaarverslag 2015; wie
maakt het af?

6. Terugkoppeling enquête +
actiepunten jaarverslag.

ondersteuningsplan en in de nieuwe begroting. Het bestuur is voorzichtig met
nieuwe voorzieningen want die blijven ieder jaar opnieuw geld kosten.

Er moet een oplossing komen voor Odyzee want die loopt vol. Maar vervoer is
weer een zaak van de gemeente.

Er is een percentage van 15 % met de accountant afgesproken voor reserve. Dit
kan nodig zijn voor de verwijzing naar so en sbo en te veel arrangementen.

Op de SBO De Meie is een pilot opgestart voor de jongste leerlingen(kleuter
observatie groep) omdat hier nog geen voorziening voor was. Aan het eind van
de pilot wordt bekeken welke vorm het beste hierbij past.

Voor De Veste t/m 2017 zijn geen extra gelden opgenomen voor de
Peuterplusgroep omdat die zich nu financieel zelf kan voorzien uit de status SO

De SBO scholen hebben een overzicht per school aangeleverd. De SO scholen
niet.

De begroting, die we nu gehad hebben is een concept; deze zal aangepast
worden aan het gewijzigde beleidsplan wat toegevoegd wordt aan het
ondersteuningsplan en weer voorgelegd wordt aan de OPR.

Jaarrekening 2014, en 2015 zullen worden gepresenteerd in april 2016.

1 febr. en 1okt. zijn de peildata voor so en sbo. Dan zijn de arrangementen daar
beter in beeld. In dec. 2015 komt er weer nadere info over de aantallen en
soorten arrangementen.
Adviezen van de OPR aan het bestuur.

Investeren in de kwaliteit van onderwijs voor de leerlingen. Duurzaam inzetten.

Investeren in leerkrachten bijv. trainingen voor hoogbegaafde leerlingen en
automatiseren.

In jan, 2016 weer graag een bestuurder bij de vergadering van de OPR voor
nadere toelichting.
Na dit agenda punt wordt Madeleine bedankt voor haar komst en inbreng en verlaat
zij de vergadering.
Het jaarverslag moet nog compleet gemaakt worden zodat het in januari 2016
besproken wordt in de vergadering van de OPR ; daarna moet het op 24 febr. bij het
bestuur binnen zijn.
Rina wil hier het initiatief verder in nemen.
Terugkoppeling door Anita.

Algemeen gaat best goed met de OPR.

Taken binnen de OPR.: Er is alleen maar een voorzitter.. Tineke heeft wel
regelmatig overleg met Anita, die haar ondersteunt. Dit jaar maakt Tineke af en
aan het einde van het jaar wil zij bekijken of ze nog een jaar doorgaat of dat
iemand anders het voorzitterschap overneemt.

Inbreng van de OPR leden is redelijk/goed.

Afwezigheid van een aantal leden.
Suggesties:
-koppels maken personeel en ouder.

Madeleine vraagt dit na bij
Arno voor de OPR.

Tineke koppelt dit door
naar het bestuur als
voorzitter.

Rina gaat het na de
bijeenkomst van 17-112015 van de OPR
compleet maken.

Bespreken in de
vergadering van
jan. 2016.

7. In werkgroepen m.b.v.
checklist vragen formuleren
voor avond met Wim van
Bree.
8. Volgende vergadering.

-2 van de vaste kern en iemand, die minder komt.
-specialisten over de groepen verdelen.

We hebben nog niet zoveel ervaring met de werkgroepen.

In de materie van de OPR zitten we nog niet zo goed in.

Relatie achterband: Dit heeft nog onze aandacht.

Suggestie van Wim van de Bree: een avond organiseren waar je Mr. en GMR
uitnodigt om hen wat ervaringen te vertellen.

De kwalitatieve en kwantitatieve resultaten worden gemist.
Note Jos:
De samenvatting van de uitslagen van de enquête volgt nog.
Bij het bespreken van de enquête zijn de volgende punten naar voren gekomen om
op de avond met Wim van Bree te bespreken:

Hoe komen wij als OPR tot een visie?

De takenstructuur van de OPR en het inzetten specialisme binnen de OPR.

Het monitoren van de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten.
17-11-2015: cursusavond OPR leden met Wim van Bree van het Steunpunt
Medezeggenschap Passend Onderwijs op De Wingerd, Hilleweg 3, Goes.
Tijdstip volgt nog.

Tineke geeft deze drie
onderwerpen door aan
Wim van Bree.

Tineke geeft tijdstip nog
door aan alle OPR leden.

