VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3
Dinsdag:

19-01-2016

Aanvang:

19.45

Plaats:

De Wingerd, Goes

Notulist:

Hester Visser

Aanwezig: zie presentielijst.

Onderwerp
1.

Opening

Inhoud/toelichting

Besluit/actie/wie

Wanneer gereed

Tineke, Kitjan en Marco

Volgende
vergadering

Welkom.
Madeleine is later, volgorde van agenda wordt aangepast

2.

Brainstormen
Missie/visie

Marco laat 4 filmpjes zien
We gaan 20 minuten in groepjes uit elkaar om te brainstormen over Missie, Visie en
Doel
In een klein werkgroepje wordt er een voorstel gemaakt en dit wordt teruggekoppeld
op de volgende vergadering. Tineke, Kitjan, en Marco kijken er naar.

3.

Punten vanuit
bestuursvergadering:

- Opvolging OPR-leden
Tineke heeft de mr van de besturen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de OPR
benaderd, maar dit heeft nog niet geresulteerd in nieuwe deelname. Madeleine
probeert dit nu bij de besturen te bewerkstelligen. Marco gaat namens de OPR de
schoolbesturen nogmaals benaderen.

Marco

Het rooster van aftreden moet worden aangepast Annemiek en Anita kijken hierna.

Annemiek en Anita

Voortaan wordt de presentielijst ter informatie gestuurd naar het bestuur

Volgende
vergadering

- Bestuursmodel en kind op 1
Er is een onderzoek naar een nieuwe governance( bestuursmodel) daarmee wordt er
ook gekeken of de samenwerkingsverbanden Walcheren Kind op 1 en O3 meer gaan
samenwerken of zelfs worden samengevoegd.
Er zijn eigenlijk 2 onderzoeken scheiden van bestuur en toezicht
En een samenwerking met Walcheren, Kind op 1
Een samenwerking met Kind op 1 kan alleen als alle schoolbesturen van O3
instemmen.
Voor de OPR komt er een vragenlijst en daarna ook een interview.
Het uiteindelijke rapport zal worden gepresenteerd daarbij mag ook de OPR aanwezig
zijn.
De OPR heeft uiteindelijk instemming op de veranderingen in het ondersteuningsplan.
- Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel is door een werkgroep bekeken er werd nu gebruik
gemaakt van een duur programma . Er gaat nu een voorstel vanuit de werkgroep om
dit zelf te gaan beheren.
4.

Jaarplan

Rina heeft een duidelijk en overzichtelijk jaarverslag gemaakt, het wordt
goedgekeurd.

5.

Achterban

Vanuit de vorige vergadering, maar ook vanuit leden van de OPR komt de vraag hoe
we op de beste manier de achterbannen kunnen benaderen en input kunnen krijgen
hiervan.
Jos heeft powerpoints en ook op de site van de www.dewestfrieseknoop.nl staat
informatie hierover. We laten dit terugkomen op een volgende vergadering

Jos powerpoint?

Volgende
vergadering

