Notulen OPR –

2 september 2015

Aanwezig

Ester Esselink-Het Bariet, Gerwin Knippenborg-MaxX, Guus Limonard-Staring,
Henk Hollander-Intermetzo (voorzitter), John Berends-GKC, Mieke EskesSOTOG, Rob G-Pronova, Thomas Helmers-VSO De Korte Dreef en
Willem Hogenkamp-Harreveld

Afwezig m.k.

Jill Bröcker-Hulshof-AOC Oost en Wim Mijnen-Triviant,
Monique Groot Landeweer-Assink,

Afwezig

Jip Wolterinck-leerling Marianum

Vacatures leden

Marianum, Schaersvoorde

Datum en Tijd

Woensdag 2 september 2015 van 19.00 tot 21.00 uur

Locatie

VSO Klein Borculo, Schoollaan 3, Borculo (0545-272 259)

Notulist

Ingrid Weeke-SWV Slinge-Berkel

Opening en vaststellen agenda
Henk Hollander opent, na de rondleiding, de vergadering en heet een ieder welkom.
Mensen die het lidmaatschap bij de OPR opzeggen moeten via hun eigen MR een nieuw lid zoeken.
Mieke zegt bij deze haar lidmaatschap op. Zij is gedetacheerd bij SWV en daardoor zit ze vaak met en
dubbele pet. Ook Thomas Helmers wil graag zo snel mogelijk stoppen. Hij heeft dit al aangegeven bij zijn
MR. Thomas blijft aan totdat er een nieuw lid komt.
Bespreken en vaststellen notulen 2 juli jl.
Blz.1:
Blz.3:

Het is Rob Geensen (en niet Geenzen).
Er is door bestuur/directie nog geen planning aangeleverd. Henk heeft dit wel aangegeven bij
Ton Edelbroek. Ton neemt het mee naar het bestuur/directie-overleg.
John stelt voor om agenda OPR aan te passen aan het bestuur/directie-overleg. Dit is ook al de
bedoeling!

Leden OPR moeten zich aanmelden bij het Steunpunt Passend Onderwijs VO
(http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/).
Henk heeft vandaag een document toegestuurd gekregen. Hij stuurt deze morgen aan de leden.
 Stukken Opzet LWOO/PrO worden nagestuurd. Reacties per mail aan Henk Hollander.
Is gebeurd.
 Ingrid stuurt een datumprikker voor de eerst volgende vergadering (eind augustus).
De volgende vergadering vindt plaats op Klein Borculo. De daarop volgende vergadering bij GKC.
Is gebeurd.
 Ingrid stuurt een datumprikker voor een etentje met alle OPR-leden in oktober 2015.
Etentje is op 8 oktober a.s. vastgelegd.
 Samenstellen brief aan MR. Gerwin maakt een eerste opzet. Dit concept wordt rondgestuurd aan de OPR
leden. Ieder OPR lid stuurt deze brief door naar zijn/haar MR.
De leden OPR hebben de brief doorgestuurd aan hun MR. Sommige zelfs ook aan de directie.
Dank aan Gerwin.
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 Vergoedingen en reiskosten per vergadering.
Punt is voor deze vergadering geagendeerd.
 Henk geeft bij bestuur aan dat de OPR een definitieve afhandeling en vaststelling van de reglementen en
het statuut in het najaar 2015 te laat vindt. OPR wil eerder een reactie ontvangen.
Ton Edelbroek gaat hier ook meer druk op leggen.
 Henk geeft bij het bestuur aan dat de OPR op korte termijn de vergaderdata bestuur/directie wil
ontvangen, zodat de OPR haar jaarplanning kan opstellen.
Voor de volgende vergadering verstuurt Ingrid een datumprikker. Deze zal plaatsvinden eind oktober, begin
november 2015. Deze vergadering vindt plaats bij het GKC in Winterswijk.
Notulen worden vastgesteld.
Mededelingen en bespreekpunten (vergoedingen/reiskosten OPR leden)
Henk heeft contact gehad met Ton Edelbroek omtrent meerdere zaken. O.a. het etentje. Dit is akkoord.
Afgesproken is dat we gaan eten bij Avenarius in Ruurlo vanaf 18.00. Ingrid reserveert.
Reiskosten worden gedeclareerd bij eigen school. Ook de vergoeding per bijeenkomst bij eigen school
declareren. Dit geldt ook voor de ouders. Zij declareren bij de school die ze vertegenwoordigen.
Kilometervergoeding: 0,28 cent per km; vergoeding per avond: 25 euro.
Goedkeuring LWOO-PRO
De meeste mensen hebben niet gereageerd. Henk heeft een paar kritische puntjes ontvangen. Monique
heeft vandaag nog gereageerd, maar dit is te laat.
Henk heeft geconcludeerd dat het merendeel akkoord was en heeft dit doorgegeven aan Ton Edelbroek.
John blijft het raar vinden dat wij een stuk moeten goedkeuren die niet was rondgestuurd.
Het is vreemd hoe dit is verlopen. Ingrid deelt mede dat het een stuk is waar nog steeds aan gewerkt wordt.
Het gaat niet om het vaststellen van een stuk, maar of de OPR akkoord gaat met een manier van werken die
nog verder uitgekristalliseerd moet worden.
In de toekomst anders te werk gaan.
Stemmingsverhoudingen en financieringsverhoudingen
In de notulen van de vorige vergadering staat dat dit een onderwerp is voor het bestuur. John spreekt hier
nogmaals zijn zorgen over uit.
Financiën en geldstromen lopen allemaal via het bestuur. Het is wel zo dat de OPR haar goedkeuring moet
geven aan de begroting SWV Slinge-Berkel.
OPR-lid moet dit bij hun MR en hun directie onder de aandacht brengen.
Brief OPR naar de MR
De meeste OPR-leden hebben de brief doorgestuurd aan de MR en de directie.
Als OPR hebben wij onze plicht gedaan de mensen op de hoogte te brengen. De bal ligt nu bij hen.
Ingrid stuurt OPR-lid Marianum en Schaersvoorde een mail met de vraag of zijn zelf al actie hebben
ondernomen omtrent het aanleveren van een nieuw OPR-lid.
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Evaluatie en actiepunten
Geen opmerkingen.
Rondvraag
Rob: graag een A4-tje met de taken van de OPR. Wat wordt er van ons verwacht?
Henk geeft aan dat de leden OPR zichzelf moeten inlezen. Kijk hiervoor op de website van Steunpunt
Passend Onderwijs (http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl).
John: benieuwd naar personeel van het onderwijssteunpunt. Er worden orthopedagogen aangenomen. Hoe
verloopt deze sollicitatieprocedure?
Actie Ingrid: Bij Ton navraag doen of er een overzicht is van de orthopedagogen die op scholen werkzaam
zijn en in dienst zijn van het SWV.
Ingrid: navraag gedaan bij Ton Edelbroek. Ton wil dit toelichten in een OPR-bijeenkomst, waarbij directie
wordt uitgenodigd.
Sluiting
De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten.
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