Bijeenkomst OPR
18 september 2017
John Berends - GKC
Joke Sulman (voorzitter) - VSO De Korte Dreef
Aanwezig leden OPR Marriëtte Waanders - Assink Lyceum
Rob Geensen (vice-voorzitter) - Pronova
Willem Hogenkamp - Harreveld

Aanwezig externen

Ab Rooks - voorzitter MR GKC
Joost Vreuls
J.H.W. (Joost) Vreuls
Paulinastraat 17
2595 GG Den Haag
06-51388153
j.vreuls@ziggo.nl

Afwezig leden OPR
met kennisgeving

Erna Koeslag - MaxX
Ester Esselink - Het Bariet
Guus Limonard – Staring College
Jacqueline van Oostrum - Triviant
Jill Bröcker-Hulshof - AOC Oost

Datum en Tijd

Maandag 18 september 2017 van 19.00 tot 21.00 uur

Locatie

Harreveld

Secretaris OPR /
notulist

Ingrid Weeke - SWV Slinge-Berkel

19.00 – 19.05 uur: Opening
Rob opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Ab Rooks, voorzitter MR GKC is als toehoorder aanwezig. Dit omdat hij teveel onzekerheid hoort binnen de
OPR. Hij heeft een gesprek gehad met de voorzitter bestuur SWV Slinge-Berkel, mevrouw Wilma van
Velden. Er is geen vastgesteld statuut/reglement en huishoudelijk reglement.
Joost is aanwezig, omdat Ingrid bij de VO-raad heeft geïnformeerd of er iemand is die onze OPR het een
en ander kan komen vertellen over:
 Rechten en plichten van een OPR?
 Wat mag er van een OPR verwacht worden?
Op de website van het WMS https://infowms.nl/ kan veel informatie gevonden worden. Zo ook bij
PROJECT VERSTERKING MEDEZEGGENSCHAP: Het project, een initiatief van organisaties van leerlingen,
ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders, heeft tot doel om de medezeggenschap in het
onderwijs te versterken.
Het Steunpunt Passend Onderwijs is hier in opgegaan.
Wet versterking bestuurskracht is per 1 januari 2017 van kracht: https://onderwijsgeschillen.nl/
Instemmingsrecht: stem je niet in dan kan de andere partij niet verder en stapt uiteindelijk naar de
geschillencommissie.
Adviesrecht: je kan/mag advies geven. Bevoegd gezag mag dit naast zich neerleggen. Telt dit echter te
zwaar voor de OPR dan kunnen zij naar de geschillencommissie stappen.
Statuut moet eens in de 2 jaar worden vastgesteld.
Modelreglementen kun je vinden op de website van het WMS: https://infowms.nl/
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Procedure tot instemming ondersteuningsplan 2018-2020
OPR leden graag schriftelijk reageren richting John, zodat deze procedure de eerst volgende OPR
vergadering kan worden vastgesteld.
Vragen voor directie SWV Slinge-Berkel
 Wanneer is het ondersteuningsplan klaar?
OPR heeft voor inzage 6 weken de tijd. Ruimte voor lezen, intern discussiëren en afstemmen met de
directie.
Voorstel van Joost: OPR betrekken bij de gedachtenvorming voor het nieuwe plan c.q. aanpassingen
van het nieuwe plan.
 Wie is in ons SWV de interne toezichthouder?
 Data bestuursvergadering; jaarplanning?
Afspraken:
 Ingrid maakt een voorstel met afspraken voor de directie. Zij stuurt dit eerst aan Rob, bij goedkeuring
wordt het doorgestuurd aan de directie namens de OPR.
 Procedure tot instemming ondersteuningsplan 2018-2020  wordt de eerst volgende
vergadering vastgesteld.
 Op de agenda voor de eerst volgende vergadering:



Reglement/statuut en huishoudelijk reglement.

Onderstaand de acties vanuit de laatste vergadering schooljaar 2016-2017.

Acties OPR SWV Slinge-Berkel
Nr.

Activiteit

Wie

Datum

01

Rooster van aftreden

Ingrid

najaar 2017

02

Etentje i.v.m. afscheid voorzitter

Ingrid

2 oktober 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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