Notulen OPR -

Aanwezig

27 juni 2016

Ester Esselink-Het Bariet, Gerwin Knippenborg-MaxX, Jill Bröcker-HulshofAOC Oost, John Berends-GKC, Joke Sulman VSO De Korte Dreef,
Monique Groot Landeweer-Assink, Rob Geensen-Pronova en Wim MijnenTriviant

Afwezig m.k.

Guus Limonard-Staring, Henk Hollander-Intermetzo (voorzitter) en
Willem Hogenkamp-Harreveld

Datum en Tijd

Maandag 27 juni 2016 van 19.00 tot 20.50 uur

Locatie

Triviant, Bleekenweg 1a, 7161 AB Neede
Telefoon: 0545 288 222

Notulist

Ingrid Weeke-SWV Slinge-Berkel

Elleke Peterkamp, directeur Triviant, vertelt het een en ander over de school en leidt de leden rond.
Opening en vaststellen agenda

Mededeling vanuit John Berends: vorige week hebben John en Rob met Ton Edelbroek en Wilma Ekelhof
om de tafel gezeten. Ton heeft hier een kort verslag van gemaakt (zie hieronder).
OPR 10 oktober 2016 om 19.00 uur

Voorbespreken: 3 oktober 16.00 uur, GKC Winterswijk

Agendapunten:
 Herstelopdracht Inspectie uitgevoerd en goedgekeurd. Leidt tot toevoegingen aan ondersteuningsplan. Deze
toevoegingen worden als bijlage aan OPR verstuurd, met de agenda voor 10 oktober
 Aanpassing toelaatbaarheidscommissie LWOO/PRO
 Personeel. Een formatieplan is opgenomen in de begroting/meerjarenbegroting, daarnaast zijn er enkele
personele veranderingen bij de orthopedagogen en jeugdmaatschappelijk werkers.
 Jaarverslag 2015. Dit bestaat uit een bestuursverslag en een financieel jaarverslag.
 Organogram SWV (staat overigens in ondersteuningsplan) en managementstatuut.
 OPR-gedeelte op website.
 Geplande activiteiten SWV op website, o.a. visiebijeenkomst en interne audit zorgstructuur, data OPR,
bestuur, TC LWOO/PRO, TC VSO, OOGO, studiedagen, enz.
OPR januari/februari 2017 (datum afhankelijk van bespreking begrotingen door bestuur)
Agendapunten
 Begroting 2017
 Meerjarenbegroting
 Leerlingenaantallen en leerlingenstromen
 Uitslag bezwaarschrift rondom financiële verantwoordelijkheid residentiële leerlingen (mits DUO zich aan
afspraak/tijdsplanning houdt)
OPR mei/juni 2017
 Nieuw toezichtkader inspectie
 Resultaten interne audit
Afspraak is dat Wilma en Ton een week van te voren met voorzitter en lid OPR de agenda definitief opstellen en
voorbespreken.
Bovenstaande zijn agendapunten vanuit bestuur/directie, OPR vult deze aan met eigen agendapunten.
Tijdsduur vergadering: 19.00-20.30 uur
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Bespreken en vaststellen conceptnotulen 23 maart jl. (zie bijlage)
Blz.2
Blz.3

Monique vraagt of de OPR het agendapunt 18 jaar en dan? wil blijven volgen nu zij de OPR gaat
verlaten. Ester Esselink zit in de werkgroep Samen-op en houdt de OPR op de hoogte.
Het is John Berends (i.p.v. Berend).

De notulen worden vastgesteld.
Stemming nieuwe voorzitter, vicevoorzitter en eventueel secretaris.
John heeft nog steeds vraagtekens over een eventuele functie als voorzitter. Na enig overleg tussen de OPRleden geeft Gerwin aan de functie van voorzitter OPR op zich te willen nemen.
Rob gaat de functie van vicevoorzitter vervullen.
Ingrid blijft aan als secretaris.
Begroting die de vorige keer is goedgekeurd; bespreken van de werkwijze
Wat is gepresenteerd tijdens de vorige bijeenkomst is de basis van waaruit we kunnen gaan werken.
Er is een meerjarenplan opgesteld. Hier moet nu door de OPR op gestuurd worden.
In de notulen van de vorige vergadering staat dat er een kolom wordt toegevoegd voor de eindafrekening van
dit jaar.
Door de OPR is duidelijk aangegeven dat ze de begroting ruim van te voren krijgen: minimaal 1 week voor het
overleg.
Honorering uren leden, voorzitter, etc. Wie gaat dat betalen.
Het huishoudelijk regelement is nog niet vastgesteld. Hier moeten deze punten in opgenomen worden.
Ingrid stuurt dit regelement aan de leden. Voor de volgende vergadering agenderen: vaststellen reglement.
John merkt op dat hij de 20 uur die de school beschikbaar stelt voor lidmaatschap OPR (en dus ook voor een
voorzitter) te weinig vindt. Daarnaast ziet hij graag dat de betaling van de OPR-leden via het
samenwerkingsverband gaat lopen. Hierdoor heb je een evenredige betaling en betaald iedereen mee ook
scholen die niet vertegenwoordigd zijn in de OPR.
De functie OPR is helaas "nog" niet opgenomen in onze CAO. PO heeft deze functie al wel in zijn CAO zitten;
hier krijgen zittende personeelsleden 60 uur, de voorzitter en de secretaris 20 uur extra.
Formatie 2016-2017
Dit agendapunt wordt 10 oktober a.s. besproken.
Werven leden
Er zijn op dit moment vacatures voor het Marianum en CC Schaersvoorde. Daarnaast per nieuwe schooljaar
voor Triviant, Assink Lyceum en Intermetzo.
Voorstel is als OPR een brief te sturen aan de MR-en en de directeuren van de V(S)O-scholen SWV SlingeBerkel. Ester maakt een eerste voorzet van deze brief. Nadat iedereen akkoord is draagt Ingrid zorg voor de
lay-out en de verzending.
Rondvraag
Geen.
Sluiting
De vergadering wordt om 20.50 uur gesloten.
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