Notulen OPR –
Aanwezig

2 november 2015

Gerwin Knippenborg-MaxX, Henk Hollander-Intermetzo (voorzitter),
John Berends-GKC, Joke Sulman VSO De Korte Dreef,
Monique Groot Landeweer-Assink, Rob Geensen-Pronova, Thomas HelmersVSO De Korte Dreef, Willem Hogenkamp-Harreveld

Afwezig m.k.

Ester Esselink-Het Bariet, Jill Bröcker-Hulshof-AOC Oost en Wim MijnenTriviant

Afwezig z.k.

Guus Limonard-Staring en Jip Wolterinck-leerling Marianum

Datum en Tijd

Maandag 2 november 2015 van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur

Locatie

Gerrit Komrij College, Parallelweg 7, Winterswijk (0543 551 515)

Notulist

Ingrid Weeke-SWV Slinge-Berkel

Voorzitter MR GKC, de heer Rooks, is bij deze open vergadering aanwezig.

Rondleiding op het Onderwijs Zorg Steunpunt (OZS) o.lv. Wim Hummel, zorgcoördinator GKC
Een hartelijk dank aan Wim Hummel en John Berends voor het organiseren van deze rondleiding.

Opening en vaststellen agenda
Henk Hollander opent de vergadering. Er zijn geen nieuwe agendapunten en de agenda wordt vastgesteld.

Bespreken en vaststellen notulen 2 september jl.
Blz.2
Monique informeert hoe het precies zit met de kilometer vergoeding. Deze is 0,28 cent per kilometer en is
wettelijk bepaald.
Blz.3
Nieuwe OPR-leden. Voor het werven van nieuw OPR-leden wordt door Monique Groot Landeweer een A4-tje
opgesteld met daarin de taken van een OPR-lid.
Henk Hollander gaat in zijn cursusmateriaal nakijken of er iets tussen zit wat Monique kan gebruiken.
Ook Willem kijkt na of hij nuttige informatie heeft vanuit de cursus.
Notulen 2 september 2015 worden vastgesteld.

Ingekomen stukken
* Brief bestuur t.a.v. samenwerkingsverband
A.d.h.v. de brief die Gerwin op verzoek van de OPR heeft opgesteld heeft de MR GKC de bijgesloten brief
opgesteld.
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Het vreemde is dat de OPR SWV Slinge-Berkel nog steeds geen vastgestelde statuten/reglementen heeft.
Hierdoor is er veel verwarring. Daarnaast wil de OPR graag weten hoe het SWV Slinge-Berkel er financieel
voor staat?
Afgesproken wordt dat de voorzitter een brief stuurt aan het bestuur waarin gevraagd wordt naar de stand
van zaken van de volgende punten:
 Financieel
 To-do list
 Medezeggenschapsreglement, medezeggenschapsstatuut en Huishoudelijk reglement.
 Ondersteunigsplan
Daarnaast geeft de voorzitter in de brief aan dat er duidelijker en meer gecommuniceerd moet worden.
Ook moeten documenten ruim op tijd worden aangeleverd.

Mededelingen en bespreekpunten
* Inventarisatie vragen aan bestuur/directie vergadering 30-11-2015
Een van de punten die op de agenda moet komen te staan voor het overleg van maandag 30 november a.s.
is de communicatie tussen bestuur, directie en OPR.
Zijn er nog andere zaken die op de agenda moeten, dan graag uiterlijk vrijdag 20 november aanleveren bij
Ingrid.
Ingrid vraagt na bij Ton wat er precies van de OPR wordt verwacht omtrent het ondersteuningsplan die op
30 november a.s. op de agenda staat.
Reacties van scholen/MR-en op de brief verstuurd i.v.m. tekorten in het SWV
Henk Hollander heeft niets terug gehoord van zijn MR. Rob Geensen meldt dat directie Pronova op de
hoogte is. John Berends meldt dat het Bestuur Achterhoek VO aangeeft dat het hun aandacht heeft.
Monique Groot Landeweer meldt dat MR Assink Lyceum het heeft voorgedragen bij het bestuur waarop het
bestuur Assink Lyceum als volgt heeft gereageerd:

Hallo Monique, In de laatste MR-vergadering (d.d. 6 oktober) is de door jou ingezonden brief aan de orde
geweest. Het bestuur heeft hierop gereageerd door te verklaren dat de informatie die in de brief wordt
genoemd en welke de grond vormt voor ongerustheid, niet (langer volledig) juist is. Recente berekeningen
laten zien dat de situatie minder nijpend is dan aanvankelijk werd gedacht, al betekent dit niet dat passende
maatregelen voor de recente toekomst niet nodig zijn. Bij monde van onze nieuwe bestuurder,
dhr. Jozef Geurtzen, ben je van harte uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan en je te laten bijpraten
over de actuele situatie met betrekking tot Het Assink.
Monique heeft op 9 november a.s. een gesprek met Jozef Geurtzen.

De vergadering stelt zich nu de vraag waarom de OPR niet op de hoogte is van de juiste begroting.
Evaluatie en actiepunten
Vanuit de vorige notulen zijn er geen openstaande actiepunten.
Vanuit deze vergadering:
Actie

Wie

Wanneer

Opstellen A4-tje met taken OPR leden

Monique Gr.L.

z.s.m.

Aanleveren info voor het opstellen A4-tje met taken OPR

Henk H.
Willem H.

z.s.m.
z.s.m.
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Opstellen brief aan bestuur

Henk H.

z.s.m.

Navragen bij directie wat de verwachtingen zijn van OPR t.a.v. Ingrid
het ondersteuningsplan

z.s.m.

Aanleveren agendapunten voor bijeenkomst 30-11-2015

Uiterlijk 20-11-2015

Alle OPR-leden

Rondvraag
Gerwin

Wat opvalt is dat de OPR bijna nooit voltallig aanwezig is. Aandachtspunt

Thomas

Toch nog wel erg betrokken en het kan zijn dat hij maandag 30 november a.s. toch nog
aanschuift.

John

structuur aanbrengen in de organisatie/taken OPR

Joke

Nieuw lid van de OPR. Zij volgt Thomas Helmers op.
Joke is ouder van een leerling van VSO Klein Borculo en zit daar in de MR.
Joke is werkzaam bij de dienst onderwijs en innovatie van het Graafschapcollege.

Sluiting
De volgende vergadering is op maandag 30 november a.s. waarbij bestuur en directie SWV Slinge-Berkel
aanwezig zijn. Op de agenda staat o.a. het aangepaste ondersteuningsplan SWV Slinge-Berkel.
De vergadering vindt plaats bij Intermetzo, Mettrayweg 25 in Eefde (088 547 7000).
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