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Datum:  12-10-2021 

Aanvangstijd:  19.30 uur  

Locatie:  Jean Monnetpark 15 

  

Aanwezig; Madelon Pisters, Marjolein Baars, Arco van Emous, Arjen Rijkeboer.  

Afwezig: Annet Peters, Annet Klaver, Sylvia Dakkus 

Aanwezig vanuit het SWV, vanaf 2e deel agenda:  Anja Baars 

 

1.  Welkom + mededelingen + actiepunten (+ presentielijst) 

• Geen aanvullingen op de agenda vastgesteld.  

 

19.30 uur 

2.  OPR 

• Werkwijze OPR/ werkgroepen; de voorzitter haalt de 3 drie 

werkgroepen aan; Extern, omgeving passend onderwijs, financiën 

en organisatie + projecten, resultaten en kwaliteitsontwikkeling. 

Het aftreden van een aantal OPR leden heeft enkele van de 

werkgroepen verzwakt qua bezetting. De verwachting is dat door 

de aanwas van nieuwe leden de werkgroepen weer op sterkte 

komen en er zijn dan ook vooralsnog geen wijzigingen nodig in de 

samenstelling en of focus.  

 

• De voorzitter benoemt de belangrijkste thema’s voor het komend 

OPR jaar. Het is een zogenaamd plan jaar, wat extra overleg 

momenten met zich meebrengt maar vooral ons als SWV weer een 

kans biedt om inhoudelijk mee te praten over de koers van het 

SWV voor de komende jaren.   

 

• Dit is de planning 2021-2022 voor de regulier OPR overleggen, los 

van mogelijke werkgroep overleggen 

o 12 oktober 

o Woensdag 3 november 

o Dinsdag 14 december 

o Dinsdag 25 januari 

o Woensdag 9 maart  

o Dinsdag 12 april 

o Dinsdag 14 juni  

 

• Werving, De oproep naar de scholen binnen het bereik van SWV 

Apeldoorn heeft vooralsnog 3 kandidaten opgeleverd.  

 

• Jaarverslag 2020-2021, De voorzitter neemt hierin het initiatief 

om tot een jaarverslag te komen.  

 

• Voorbespreking gesprek met bestuurder: Bij de OPR ligt de vraag 

welke onderwerpen zij als orgaan wil evalueren, uit het 

aangeleverde document worden enkele zaken specifiek 

aangestreept zie; 3. 

 

19.40 uur 

3.  Actualiteiten en punten vanuit het SWV (deel 2 overleg) 

Aangeleverde stukken:  

• (ter informatie) Gedeelde memo (pdf) naar bestuur juli 2021.  

 

20:30 
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• (ter bespreking) OP evaluatiedoelstellingen voor 2022 

 

Zelfevaluatie op basis van het governance model.  

De bestuurder heeft gekozen voor een aanpak waarbij de 

belanghebbenden zelf specifieke onderwerpen/aandachtspunten 

inbrengen ten aanzien van focus in de evaluatie periode.  

 

De OPR wil graag op de volgende zaken focussen ten aanzien van de 

evaluatie van het huidige ondersteuningsplan;  

 

1) Versterkende sturing op inhoud, organisatie en financiën tussen de 

negen besturen en het SWV.  

- De OPR wil weten waar wij specifiek naar kijken en waar wij iets 

van kunnen vinden. 

2) Minimaal aan de wettelijke opdracht – kader is voldaan. 

3) Passende onderwijsconcepten zijn ingevoerd. 

- OPR: Hangt samen met inclusie? Hoe doorbreken wij de status 

quo? Is in de basis aan de scholen? Complex speelveld. 

4) De routing voor en inhoud van extra ondersteuning is op en voor 

de scholen eenduidig en bekend. 

- OPR vraagt zich af hoe dit richting ouders zit. 

5) De aanwezige expertise binnen het SWV (op alle niveaus) wordt 

optimaal benut.  

- OPR: Dekt dit de vraag?  

6) Er is beleid ontwikkeld voor een inhoudelijke doorgaande lijn PO-

VO.  

- Vragen OPR: Warme overdracht?, maar ook rol/waarde brede 

advies groep (BAG) tussen de OPRen.  

7) Projecten op scholen en/of groepen scholen worden gestimuleerd 

en gerealiseerd.  

- De OPR is benieuwd naar de resultaten en daaraan vast 

voortzetting/borging van deze initiatieven.   

8) Er is een inrichting tot stand gekomen, die er voor zorgt dat het 

onderwijs passend is voor alle kinderen.  

- De OPR is benieuwd welke ontwikkelingen er zichtbaar zijn en hoe 

het dekkend onderwijsaanbod er nu uitziet.  

 

4.  • Rondvraag 

 

• Praktisch; willen wij als OPR gezamenlijk toegang tot dezelfde 

informatie via een oplossing zoals MS Teams en of Dropbox.  

Antwoord; Het SWV is bezig om verder te digitaliseren en wil daar 

Sharepoint voor inzetten. Hiervoor is een aanbesteding gedaan en 

de verwachting is dat er januari 2022 een oplossing beschikbaar is 

waar ook de OPR gebruik van kan maken.   

• De compensatie taakuren medewerkers geleding is nog niet 

toegekend/ verwerkt.  

Antwoord: Er is hier niet perse iets mis, dit proces is complex en 

loopt dan ook nog altijd. Er is vertrouwen in een goede 

afhandeling 

• Aandacht voor informatiehuishouding in het nieuwe plan? 

Antwoord bestuurder, na inhoudelijke discussie; Niet iets voor in 

het OPR plan, maar zou zeker ergens aandacht moeten krijgen in 

het kader van professionalisering van de organisatie en manier 

van werken.  

21:30 
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• Op welke wijze willen wij aandacht voor het onboarden en aan boord 
houden nieuwe leden en oude leden, zeker in dit OPR plan jaar?  
Antwoord; over nadenken, maar zeker aandacht voor hebben.  
 

 

Actiepunten OPR 
Punt Wie Wanneer afgehandeld 

Werving; contact op met de 

belangstellenden voor deelname aan 

de OPR 

Arco  Week 41 en 42  

Werving; Ervoor zorgen dat er een 

herhaal oproep verspreid wordt 

onder de scholen via het SWV 

Arjen  Week 41 Week 41 

Jaarverslag 2020/2021, 1e opzet  Arco  Week 41-43  

Agenda punt 3 november; 2 groepen met 

minimaal 2 mensen om tot onderwerpen 

te komen die meegenomen kunnen 

worden in gesprekken met externe 

partijen. Medezeggenschap 

samenwerkingsverband, en VO 

Arjen   

 

Besluitenlijst OPR 
•   

 

 

OPR Jaarplanning 2020-2021 
Datum Thema’s / onderwerpen  Bestuur data 

 OPR algemeen:  

 

o 12 oktober 

o Woensdag 3 november 

o Dinsdag 14 december 

o Dinsdag 25 januari 

o Woensdag 9 maart  

o Dinsdag 12 april 

o Dinsdag 14 juni  
 

 

 

 


