Notulen OPR
26 juni 2017

Aanwezig

Ester Esselink - Het Bariet
Gerwin Knippenborg (voorzitter) en Erna Koeslag – MaxX
Jacqueline van Oostrum - Triviant
Jill Bröcker-Hulshof - AOC Oost
John Berends - GKC
Joke Sulman - VSO De Korte Dreef
Rob Geensen (vice-voorzitter) – Pronova
Willem Hogenkamp - Harreveld

Bestuur
Directie

Wilma van Velden
Wilma Ekelhof en Ton Edelbroek

Afwezig

Frank de Vries – bestuurder, Marriëtte Waanders - Assink Lyceum,
Guus Limonard – Staring College

Datum en Tijd

Maandag 26 juni 2017 van 19.00 tot 21.00 uur

Locatie

VSO Klein Borculo, Schoollaan 3 in Borculo
Telefoon: 0545 272 259

Secretaris OPR

Ingrid Weeke - SWV Slinge-Berkel

Herman Pol, locatiedirecteur VSO Lochem en VSO de Korte Dreef, en Peter Timmermans, VSO Klein
Borculo, vertellen de OPR-leden iets over hun school.
Opening en vaststellen agenda
Gerwin opent de vergadering om 19.50 uur.
Voor het eerst aanwezig Wilma van Velden, rector Schaersvoorde en tijdelijk voorzitter SWV Slinge-Berkel
en Erna Koeslag. Erna gaat Gerwin vervangen. Een zoon van haar gaat naar MaxX. Heeft samen met haar
man een administratiekantoor en is lid van het Platform BV Berkelland.
Er zijn geen opmerkingen op de agenda; agenda wordt vastgesteld.
Bespreken en tekstueel vaststellen conceptnotulen 30 januari 2017
Er zijn geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld.
Mededelingen vanuit directie
 Visiebijeenkomst
Het verslag van deze bijeenkomst is aan de leden toegestuurd.
Tijdens deze bijeenkomst is er gekeken wat het bestuur wil gaan doen en hoe ze dit willen gaan doen.
Nieuwe voorzitter bestuur SWV Slinge-Berkel: sollicitatieprocedure & profielschets
Er is veel te doen over de governance van de samenwerkingsverbanden (hoe regel je de bestuurlijke
vormen binnen het SWV). Binnen ons SWV hebben we te maken met verschillende schoolbesturen
(rectoren van VO en VSO scholen).
De regels die worden gesteld hangen daar mee samen.



Het bestuur heeft gekozen voor een tijdelijk voorzitter. Het bestuur houdt toezicht en spreekt elkaar aan
zonder dat er een RvB boven het bestaande bestuur wordt geplaatst.
Gerwin: formeel zijn er spelregels, echter kunnen we hier informeel nu niet mee verder als OPR.
De OPR ziet het zeker als taak mee te kunnen kijken naar een passende voorzitter voor SWV Slinge-Berkel;
we voldoen nu niet aan de wettelijke procedure. Er moet wel de intentie zijn een voorzitter te kiezen voor
een paar jaar.
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Ieder bestuur is vertegenwoordigd in het bestuur SWV Slinge-Berkel. Mensen zitten vanuit hun functie in
het bestuur.
Vanuit het bestuur Achterhoek VO zitten er op dit moment 2 bestuursleden in het bestuur SWV SlingeBerkel. Roos Willemsen (Pronova) behartigt op dit moment de belangen van Achterhoek VO in het bestuur
SWV Slinge-Berkel zodat Wilma van Velden zich kan richten op het voorzitterschap.
Er komt een notitie over governance. Deze wordt dan t.z.t. ook in de OPR besproken. De OPR heeft
instemming en kan advies geven.
 Hoogbegaafdheid: ontwikkelen beleid
Ton heeft samen met een paar andere samenwerkingsverbanden geïnventariseerd hoeveel hoogbegaafden
er in onze regio uitvallen. Dit betreft jongeren die niet passen in het schoolse systeem. Er zijn nu al
tientallen leerlingen in beeld.
Met collega’s SWV hier actief op inzetten. Met PO, VO en VSO nu bezig met het oprichten van een
expertise club.
 Jaarverslag 2016 en ondersteuningsplan 2018-2020
Het financieel jaarverslag is als bijlage meegestuurd aan de OPR. Jaarverslag is goedgekeurd door de
accountant.
Het is een heel transparant document. Het SWV heeft een groot reserve. Er is een risicoanalyse opgesteld.
Er wordt nu gekeken of er meer geïnvesteerd kan worden om de doelstellingen te halen.
Het ondersteuningsplan wordt door Ton na de zomervakantie opgesteld. Deze moet voldoen aan de
wettelijke kaders. Na de herfstvakantie 2017 wordt dit plan in het bestuur besproken, daarna in de OPR en
dan bij de gemeenten (aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg op ambtelijk en bestuurlijk gebied).
 Nieuwe wet OPR  MR
De nieuwe wet WMS. Ingrid ontvangt deze digitaal van Rob en stuurt deze mee met de notulen.
 Audit
Er is een digitale audit afgenomen op al onze scholen. Deze is afgenomen onder docenten, het zorgteam
en het managementteam van de school. Daarnaast is er een kwaliteitsonderzoek gedaan door een van
onze orthopedagogen. Deze twee onderzoeken sluiten heel mooi op elkaar aan.
Vanuit de OPR wordt de vraag gesteld wat er gebeurd met de scholen die niet voldoen. Hierover is het
bestuur in gesprek en moeten hierover nog een uitspraak doen.
De ene school is verder dan de andere school. De vraag vanuit het bestuur is nu of je gaat investeren in de
school die meer moet doen om op hetzelfde niveau te kunnen komen. Of geef je juist geld aan de scholen
die goed presteren. De besturen staan hier verschillend in en hebben ook verschillende belangen.
De OPR heeft in de vorige vergadering aangegeven dat zij ook hier graag inzicht in willen hebben: “Hoe
worden de zorggelden in de scholen weggezet?” De OPR heeft hier ook recht op.
De verdeling nu is op basis van leerlingaantal. Op de kleine scholen zit een vermenigvuldigingsfactor.

BESTUUR EN DIRECTIE VERLATEN DE VERGADERING
Nieuwe voorzitter OPR
Joke Sulman en Rob Geensen gaan het voorzitterschap samen doen; Rob zit de OPR-vergaderingen
technisch voor.
W.v.t.t.k.
Het afscheid van Gerwin wordt ‘gevierd’ met een etentje. Deze gaat plaatsvinden in september; Ingrid doet
er een datumprikker uit.
Rondvraag
Rooster van aftreden wordt opnieuw rondgestuurd en nagekeken door de OPR-leden.
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Vergadermomenten schooljaar 2017-2018: Hangt af van de bestuursvergadering. Ingrid vraagt dit naar bij
Ton.
Andere OPR-en benaderen  Ingrid gaat hier nogmaals achteraan.
Scholing: iemand laten komen die meer kan vertellen over de verwachtingen van een OPR  Ingrid gaat
dit regelen.
De agendapunten die genoemd staan in de notulen van 30 januari 2017 onder sluiting overnemen in een
actielijst.
Jacqueline: wil graag de stukken eerder ontvangen; 1 week van te voren vindt ze te laat.
Gerwin dankt een ieder voor de prettige samenwerking.
Sluiting
De OPR-vergadering wordt om 21.10 uur gesloten.

Acties OPR SWV Slinge-Berkel
Nr.

Activiteit

Wie

Datum

01

Rooster van aftreden

Ingrid

najaar 2017

02

Etentje i.v.m. afscheid voorzitter

Ingrid

september 2017

03

Managementstatuut

Voorzitter bestuur

z.s.m.

04

Vaststellen huishoudelijk reglement

OPR

najaar 2017

05

Vaststellen vergaderrooster schooljaar 17/18

i.o.

z.s.m.

06

Scholing

Ingrid

najaar 2017

07

Samenspraak andere OPR

Ingrid

najaar 2017
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