Notulen OPR –
Aanwezig

30 november 2015

Ester Esselink-Het Bariet, Gerwin Knippenborg-MaxX, Henk HollanderIntermetzo (voorzitter), Jill Bröcker-Hulshof-AOC Oost, John Berends-GKC
(later), Joke Sulman VSO Klein Borculo, Monique Groot Landeweer-Assink,
Rob Geensen-Pronova en Willem Hogenkamp-Harreveld

Afwezig m.k.

Guus Limonard-Staring, Thomas Helmers-VSO De Korte Dreef,
Monique Groot Landeweer-Assink, Wim Mijnen-Triviant,

Afwezig z.k.

Jip Wolterinck-leerling Marianum

Directie/Bestuur

Ton Edelbroek, Wilma Ekelhof en Frank de Vries

Datum en Tijd

Maandag 30 november 2015 van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur

Locatie

Intermetzo, Mettrayweg 25, 7211 LC Eefde

Notulist

Ingrid Weeke-SWV Slinge-Berkel

Opening en vaststellen agenda
Henk opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda. Agenda wordt vastgesteld.
Ondersteuningsplan – door Ton Edelbroek
Het ondersteuningsplan is geactualiseerd. Het hoofdstuk over LWOO en PRO is ingevuld conform de
vaststelling van de uitvoering door bestuur en OPR.
Het bestuur reageert digitaal op het plan, begin december gaat het ondersteuningsplan naar de inspectie.
Ton legt per hoofdstuk uit wat is aangepast en waarom.
Lay-out en paginanummering worden nog door Ingrid aangepast.
Meerjarenbegroting - door Ton Edelbroek

In januari 2016 wordt een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld. Die wordt 1 februari 2016 besproken in en
vastgesteld door bestuur, daarna graag een bijeenkomst OPR hierover.
Ton licht vanavond al enkele financiële zaken toe n.a.v. de inzet van Infinite en het Onderwijsbureau Twente
(OBT) dit najaar. Dankzij die inzet is de financiële situatie verduidelijkt voor de schoolbesturen.
Het Samenwerkingsverband staat er beter voor dan gedacht. Het beeld verandert vooral omdat er ingezet
wordt op de residentiele leerlingen.
De begroting gaat uit van de aanname dat de LWOO/PrO-gelden binnen het budget blijft en dat er een
afname is van VSO leerlingen.
Doelstelling van de scholen is de opvangcapaciteit te vergroten. Of dit realistisch is moet nog blijken.
Mededelingen - door Ton Edelbroek

Inzet Ingrid in OPR
Doordat Ingrid zeer veel werk op haar bord heeft gekregen rondom secretariaat LWOO/PRO notuleert zij
alleen nog de gezamenlijke bijeenkomsten van OPR met directie en/of bestuur SWV.
De OPR vergadert ongeveer 5 à 6 x per jaar. De OPR gaat er vanuit dat Ingrid dit blijft notuleren.
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De vraag wordt gesteld of het ondersteuningsplan opnieuw goedgekeurd moet worden door de OPR?
Het instemmen met het ondersteuningsplan is al gebeurd. Zijn er wijzigingen dan moet officieel de OPR
weer opnieuw instemmen met het plan.
Zodra de OPR heeft ingestemd gaat het ondersteuningsplan naar de inspectie.
Officieel wordt een ondersteuningsplan vastgesteld voor 4 jaar. Dit is te lang. Wij kunnen er voor kiezen het
plan voor 2 jaar vast te stellen.
De meerjarenbegroting wordt door het bestuur vastgesteld, daarna toegelicht bij de OPR. Daarna gaat de
begroting externen. Deze gang van zaken is vastgesteld door het bestuur SWV Slinge-Berkel.
Structuur/onderwerpen OPR bijeenkomsten in lijn zetten in het kalenderjaar.
 Ondersteuningsplan (november/december)
 Begroting (begin van het jaar)
 Stand van zaken nu (voor de zomervakantie)
 Eind van het jaar het nieuwe ondersteuningsplan
Henk Hollander heeft in januari 2016 een afspraak met Jan Put om te praten over het huishoudelijk
reglement, het medezeggenschapsreglement en het medezeggenschapsstatuut. Voorstel van Frank de Vries
is hierbij aan te sluiten en tevens de structuur/ onderwerpen vergaderingen OPR te bespreken.
Frank coördineert deze afspraak.
Advies aan Henk is om nog een OPR-lid mee te nemen naar deze afspraak.
Rondvraag

Volgende datum OPR met directie/bestuur: doordat de vakanties in februari in de regio's niet gelijk vallen,
moeten we mogelijk uitwijken naar week 9: 29 februari-4 maart 2016.
Voor de datum in februari 2016 doet Ingrid er een datumprikker uit.
Directie en bestuur verlaten om 21.00 uur de vergadering
Bespreken en vaststellen notulen 3 november jl.
Notulen 3 november jl.
Blz.1
A.d.h.v. de brief die Gerwin …. toevoegen: op verzoek van de OPR
20.10-20.30 uur: Evaluatie overleg directie/bestuur en actiepunten
 Wat zijn de rechten/plichten van de OPR --> Henk gaat dit nakijken.
 Ondersteuningsplan: de meeste leden hebben het plan doorgelezen. Datgene dat gewijzigd is, is terecht.
Henk laat bestuur en directie weten dat de OPR akkoord gaat met het ondersteuningsplan.
 Tip voor de volgende keer: arceer de gewijzigde tekst.
 Structuur voorgesteld door Frank de Vries wordt gehonoreerd.
Rondvraag
Geen.
Sluiting
De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten.

Notulen OPR 30 november 2015

Pagina 2 van 2

