Notulen OPR

10 oktober 2016

Aan leden OPR

Ester Esselink-Het Bariet, Gerwin Knippenborg-MaxX, Guus Limonard-Staring,
Jill Bröcker-Hulshof-AOC Oost, John Berends-GKC, Marriëtte WaandersAssink Lyceum, Rob Geensen-Pronova, Willem Hogenkamp-Harreveld

Bestuur en Directie

Jan Put, Wilma Ekelhof en Ton Edelbroek

Afwezig m.k.

Frank de Vries-bestuurder, Joke Sulman VSO De Korte Dreef

Datum en Tijd

Maandag 10 oktober 2016 van 19.00 tot 21.00 uur

Locatie

AOC-Oost Borculo, Ruurloseweg 35 in Borculo
Tel. 088 2620300

Secretaris

Ingrid Weeke-SWV Slinge-Berkel

19.00 – 19.05 uur: Opening en vaststellen agenda
Gerwin heet een ieder welkom. Voor het eerst aanwezig bij de OPR is Mariëtte Waanders. Marriëtte is
voorzitter ouderraad van het Assink Lyceum en vertegenwoordigt in de OPR het Assink Lyceum.
Agenda wordt vastgesteld.
19.05 – 19.10 uur: Bespreken en vaststellen conceptnotulen 27 juni jl.
Blz.2 Honorering uren voorzitter. De 20 uur vindt John te weinig. In de cao PO staat het urenaantal wel
vast; in de cao VO niet. Neerleggen bij de ‘eigen’ school en opnemen in het huishoudelijk reglement OPR.
Voorstel neerleggen bij het bestuur en het bestuur legt het neer bij de ‘eigen’ school.
John gaat advies inwinnen en komt i.o.m. Guus en Rob met een voorstel. Dit voorstel wordt geagendeerd
op de volgende agenda en gaat daarna door naar het bestuur.
Aanpassen in de notulen.
Notulen worden vastgesteld.
19.10 – 20.30 uur: Mededelingen
Ondersteuningsplan wordt aangepast.
1. Organogram SWV (staat overigens in ondersteuningsplan) en managementstatuut -

toelichting door bestuurder
Organogram
Deze staat in het Ondersteuningsplan:
 Bestuur
 Dagelijks Bestuur: Jan Put en Frank de Vries.
 Directie: Ton Edelbroek en Wilma Ekelhof.
 Onder directie: het secretariaat, de orthopedagogen, de jeugdmaatschappelijk werkers
Managementstatuut
Het managementstatuut wordt door Jan Put aan de leden uitgereikt.
In een werkgroep wordt expliciet nog gekeken naar de structuur van het SWV met name het
toezichthoudende deel van het bestuur.
In het managementstatuut staat de verhouding bestuur en directie beschreven.
Eventueel kan er in de volgende vergadering inhoudelijk op in worden gaan.
Jan stuurt Ingrid het digitale document.
2. Jaarverslag 2015 – toelichting door Ton Edelbroek
Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een financieel jaarverslag; beide goedgekeurd door
bestuur en accountant en op tijd verstuurd naar DUO.
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Vanuit de OPR zijn er een aantal vragen:
Pagina Onderwerp
5 Inspectie is geweest. Wij zijn een SWV met een basisarrangement en voldoen aan onze
verplichtingen.
8 Werkgroep SamenOp. Dit is een samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en
jeugdzorginstellingen, gericht op integrale zorgarrangementen.
9 Stand van zaken Jurist? Dit gaat over de residentiële leerlingen.
Alle leerlingen die residentieel geplaatst zijn, zijn in beeld. Er worden ten onrechte aan ons
SWV toegeschreven. DUO heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt. Pakken dit in het
najaar 2016 op i.s.m. het SWV.
10 De reserves SWV Berkelland en Oost Achterhoek zijn verdeeld onder de scholen in het
betreffende SWV.
11 Gelden voor LWOO/PrO zijn toegevoegd aan budget lichte zorg en bevroren op 1 oktober 2012
17 Verschil tussen en 2019 en 2020 is erg groot. Dit heeft te maken met de verevening.
Bijlagen De verslaglegging van de verschillende VO-scholen is erg groot.
De verschillen in de scholen zijn ook erg groot: zowel qua leerlingaantal als ook qua inzet
ondersteuning zorg. Er is geen blauwdruk; de scholen hebben dit zelf mogen doen, bestuur
SWV Slinge-Berkel heeft geen criteria of doelen geformuleerd.
3. Herstelopdracht Inspectie uitgevoerd en goedgekeurd. Leidt tot toevoegingen aan
ondersteuningsplan - toelichting Ton
Inspectie heeft aangegeven dat het SWV meer moet beschrijven. We voeren zaken al wel uit, maar het
staat nog niet op papier. Dit heeft Ton d.m.v. dit schrijven gedaan. Het moet nog wel aan het
ondersteuningsplan worden toegevoegd.
4. OPR-gedeelte op website
Wordt hard aan gewerkt. Sommige stukken moeten nog worden toegevoegd.
5. Geplande activiteiten SWV op website, o.a. visiebijeenkomst en interne audit
zorgstructuur, data OPR, bestuur, TC LWOO/PRO, TC VSO, OOGO, studiedagen, enz.
Visiebijeenkomst: wordt nog dit jaar gepland. Ton organiseert dit samen met Richard Ferweda (MaxX).

Interne audit: Dit wordt samen gedaan met SWV Zutphen.
1e jaar: vragenlijst voor 50% docenten; 100% bestuur, 100% zorg.
2de jaar: op basis van uitkomsten stellen de scholen een ontwikkelagenda op en voeren deze uit.
3de jaar: alle scholen worden bezocht door auditcommissie.
6. Aanpassing Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PRO
We zijn van 2 commissies (Adviescommissie en Toelaatbaarheidscommissie) naar 1 commissie
(Toelaatbaarheidscommissie) gegaan. Naast de voorlichtingsbijeenkomsten voor het PO in juni en
september 2016 wordt er dit jaar ook een bijeenkomst georganiseerd voor ouders van de kinderen die mee
gaan doen met het onderzoek. Deze bijeenkomst is op woensdag 9 november a.s. van 17.00 tot 18.00 uur
bij MaxX in Neede.
7. Overzicht TC VSO 2015
Het overzicht wordt doorgenomen. Dit overzicht moet nog in het bestuur worden besproken; DB heeft het
al wel gezien.
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8. Personeel – toelichting Wilma

Een formatieplan is opgenomen in de begroting/meerjarenbegroting, daarnaast zijn er enkele personele
veranderingen bij de orthopedagogen en jeugdmaatschappelijk werkers.
Rianne Roes (orthopedagoog) en Lisette van der Horst (jeugdmaatschappelijk werker) zijn zwanger
geweest. Hiervoor zijn Merel de Groot (ortho) en Anne Gerlin Struijk (jeugdmaatschappelijk werker)
aangesteld. Niet alle uren van Lisette worden opgevuld door Anne Gerlin. Hiervoor is ook Nathalie Jans
(PMT) aangesteld.
Myrthe Jaspers Faber heeft een andere baan gevonden; zij is vervangen door Ellen Timmermans.
9. Inspectie: Pilot kwaliteitsonderzoek schooljaar 2016-2017 – toelichting Ton
Vorig jaar ingedeeld als basis arrangement. Nu moeten alle SWV in de komende 4 jaar onderzocht worden
(opdracht vanuit de Tweede Kamer).
Eerste dag (november 2016): ronde tafel gesprekken (met een groep leerkrachten, ouders, gemeente
ambtenaren)
Tweede dag (december 2016) gesprek met het bestuur. Hier wordt ook gekeken naar de financiën.
Het SWV Slinge-Berkel is een pilot SWV. Dit betekent dat 1 school binnen ons SWV door de inspectie wordt
bezocht. De keus is gevallen op het Assink Lyceum. Zij krijgen op 29 en 30 november en 1 december 2016
bezoek van de inspectie.
Er komt geen beoordeling; wel komt de inspectie waarschijnlijk met verbeterpunten.
10. Cyclus kwaliteitsbeleid.
Zie punt 5, interne audit.
Bestuurder en directie verlaten de vergadering.
20.30 – 20.35 uur: Vergaderdata schooljaar 2016-2017

Bestuursvergaderingen staan gepland op 13 februari 2017 en 17 mei 2017; vergadert de OPR vooraf of
achteraf? De OPR wil vooraf vergaderen. Mochten er wijzigingen zijn in het ondersteuningsplan dan het
verzoek aan de directie voor 1 februari 2017 (zoals officieel is vastgesteld) het gewijzigde document aan
de leden te sturen.
Voor hoelang is het Ondersteuninsplan vastgesteld? Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd en weer op de
website geplaatst. De inspectie ontvangt iedere 4 jaar de nieuwste versie.
20.35 – 20.40 uur: Bespreken Tekst “Werving nieuwe leden OPR”
Leuk stukje. Wel het verzoek in de eerste alinea nog even uit te leggen wat nu precies een
samenwerkingsverband is. Ester past het stukje aan, waarna Ingrid het stuurt aan de scholen met een
vacature en ook plaatst ze het op de website.
20.40 – 20.55 uur: Rondvraag
Vraag John Berends: is er behoefte aan scholing onder de OPR-leden?
Er is geen behoefte aan scholing. Wel wordt voorgesteld om eens in gesprek te gaan met een andere OPR.
Ingrid gaat informeren bij OPR Zutphen.
21.00 uur: Sluiting
De eerstvolgende OPR-vergadering is gepland op maandag 30 januari 2017 en vindt plaats op
Pronova in Winterswijk.
De voorbespreking i.v.m. het samenstellen van de agenda is op maandag 23 januari 2017 van 16.00
tot 17.00 uur op het Marianum in Lichtenvoorde. Hierbij zijn aanwezig: Gerwin Knippenborg,
Rob Geensen, Wilma Ekelhof, Ton Edelbroek en Ingrid Weeke.
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