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Aanwezig

Ester Esselink-Het Bariet, Gerwin Knippenborg-MaxX, Henk HollanderIntermetzo, John Berends-GKC, Joke Sulman-VSO De Korte Dreef,
Monique Groot Landeweer-Assink, Rob Geensen-Pronova,
Willem Hogenkamp-Harreveld en Wim Mijnen-Triviant

Afwezig m.k.

Jill Bröcker-Hulshof-AOC Oost

Afwezig z.k.

Guus Limonard-Staring College

Aanwezig vanuit
directie/ bestuur

Wilma Ekelhof, Jan Put en Frank de Vries

Voorzitter

Henk Hollander

Notulist

Ingrid Weeke-SWV Slinge-Berkel

19.00-19.05 uur: Opening en vaststellen agenda
Henk opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Monique heeft een toevoeging aan de agenda: 18 jaar en dan?
De jaarafrekening komt vanavond niet aan bod. Aan de kant van de overheid moeten nog gegevens
aangeleverd worden. Deze worden, zodra deze gereed zijn, aan de OPR-leden toegestuurd.
19.05-19.35 uur: Meerjarenbegroting

Presentatie door Robin ter Mors - controller SWV Slinge-Berkel
Robin is adviseur Planning & Control bij het OBT (Onderwijsbureau Twente) en verzorgt voor vele
samenwerkingsverbanden de financiën.
Doel is de baten en lasten in evenwicht te laten zijn.
De PowerPoint presentatie van Robin komt als bijlage bij deze notulen.

Enkele opmerkingen n.a.v. de presentatie
 VSV=voortijdig schoolverlaters
 In september/oktober (najaar 2016) wordt er een audit gedaan t.a.v. de extra impulsen die het SWV aan de
scholen dit jaar heeft gegeven (zowel de VO als de VSO scholen). Het accent ligt echter bij het reguliere VO.
 De expertise die er is zo goed mogelijk inzetten voor de basisstructuur zorg van de VO-scholen.
 Positief resultaat; wat gebeurt er dan met het geld?
Gedeelte reserveren i.v.m. verevening en de extra impulsen voor de scholen binnen het SWV.
 Een SWV heeft een andere verdeelsleutel als een VO school (85% personeel – 15% materieel).
CWI-brief voor het SWV wil John Berends graag ontvangen. Robin stuur Ingrid deze brief. Deze komt als
bijlage bij deze notulen.
 Afname leerlingenaantal door: krimp, beleid, residentiele plaatsing
Krimp spreekt voor zich.
Beleid: proberen leerlingen in het VO te houden i.p.v. in het VSO. In Borculo is een internaat dicht gegaan
met 70 VSO leerlingen. In het VSO is er nu een grote uitstroom van lln. omdat er nu lln. vanaf 18 jaar van
school gaan (was 20 jaar).
 Bij de begroting van volgend jaar wordt een kolom toegevoegd met de eindafrekening van dit jaar.
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19.35-20.00 uur: Voortgang van reglement en statuut
Het is nu een samengesteld document van het reglement en het statuut, maar dat staat nergens vermeld.
Dit moet in de kop worden meegenomen; Jan Put gaat dit regelen; Jan Put maakt dit in orde.
Volgens de wet mag je te allen tijde het statuut en het regelement aanpassen.
Het aangepaste document (statuut en het regelement) worden goedgekeurd door de aanwezigen OPR-leden.
20.00-20.15 uur: Planning OPR-vergaderingen

Verslag overleg bestuur 11-01-2016, toelichting ter vergadering door Frank de Vries.
Structuur van vergaderen
Drie momenten per schooljaar:
1. eind september het bespreken van de plannen van het nieuwe schooljaar.
2. eind november komen de Gegevens van DUO en het CWI binnen. Het streven is dat in december de
begroting wordt opgesteld (evt. januari).
3. juni: terug kijken op het afgelopen jaar (evt. ondersteuningsplan bespreken).
Daarnaast komt een delegatie van de OPR een paar keer per jaar bij het bestuur/directie voor een tussentijds
overleg.
Jan Put en Ton Edelbroek zijn nog bezig met het opstellen van het organogram. Deze wordt opgenomen in het
ondersteuningsplan.
Hoe staat het met de website? Jan Put, Wilma Ekelhof en Ingrid Weeke pakken dit op korte termijn op.
Extra agendapunt: 18 jaar en dan?
Monique wil graag aandacht voor kinderen (voornamelijk op VSO) die 18 jaar zijn geworden. Deze kinderen zijn
volwassen, gaan van school en er zijn dan verder geen enkele voorzieningen geregeld hoe het kind/volwassene
dan verder gaat. Ineens zitten ze thuis. Er zijn geen sociale werkplaatsen meer, geen stageplekken en er is
geen begeleid wonen geregeld. Ook geen PGB.
Idee van Monique is om eerder te kijken naar mogelijkheden. Als het kind 17 jaar is, moet vanuit school e.e.a.
opgestart worden zodat er een betere overgang is van school, naar evt. werkplek of zelfstandig wonen o.i.d.
Trajecten duren lang (eigen ervaring). Vaak duren aanvragen voor dit soort zaken een jaar. En partijen wijzen
vaak naar elkaar. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen.
Bestuur meldt dat dit onderwerp de volle aandacht heeft. Er is een werkgroep Samen-op. Hierin zijn
vertegenwoordigd:
 Beleidsmedewerkers van de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk en Aalten
 Zozijn
 Onderwijs cluster 3, Het Bariet
 Speciaal onderwijs cluster 4
 SWV PO Oost Achterhoek
 SWV VO
Per vergadering wordt bekeken welke andere disciplines en instellingen uitgenodigd moeten worden, bv SDOA.
Binnen de gemeenten kijken hoe er zoveel mogelijk ontschot kan worden.
Directie en bestuur verlaten de vergadering
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20.15-20.20 uur: Bespreken en vaststellen conceptnotulen 30 november jl.
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.
20.20-20.30 uur: Doornemen verslag DB SWV en delegatie OPR
Is al i.s.m. bestuur en directie besproken.
20.30-20.40 uur: Evaluatie overleg directie/bestuur en actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.
20.40-20.50 uur: Kiezen nieuwe voorzitter
Omdat Henk Hollander per 1 juni 2016 stopt met het werken voor Intermetzo, moet er een nieuwe voorzitter
gekozen worden.
John Berends ziet het wel zitten, maar wil dit graag eerst afstemmen met MR GKC.
Ook moet er een nieuwe vicevoorzitter worden gekozen omdat Monique ook aan het einde van dit schooljaar
stopt.
Rob Geensen gaat deze functie binnen de OPR vervullen.
Wim Mijnen stopt ook aan het einde van het school.
Omdat er dit jaar veel mensen van de OPR afscheid nemen heeft de directie de OPR een etentje aangeboden.
Voorstel is Frankies Bistro in Neede. Mochten er nog meer opties zijn dan graag doorgeven aan Ingrid.
Ingrid doet een datumprikker uit voor mei/juni 2016.
Voor het nieuwe schooljaar zijn er OPR vacatures op onderstaande scholen:
 Schaersvoorde
 Marianum
 Assink
 Triviant
 Intermetzo
Eventuele nieuwe leden worden ook uitgenodigd voor het etentje.
20.50-21.00 uur: Rondvraag
Gerwin: er is door de OPR geen uitspraak gedaan over de begroting.
De meerjarenbegroting wordt door de OPR goedgekeurd.
21.00 uur: Sluiting
De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.
De volgende OPR-bijeenkomst is op maandag 27 juni a.s. van 19.00 tot 21.00 uur.
Mocht iemand zijn locatie beschikbaar stellen dan doorgeven aan Ingrid.
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