
Datum: 30-03-2021
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Teams

Aanwezig vanuit het SWV: -

OPR leden: Arco, Annet K., Arjen, Madelon, Sylvia

Afwezig met kennisgeving: Annet P., Marjolein, Annelies, E., Evelyne,

Welkom + mededelingen + actiepunten

Arco heet ons welkom We zijn met een kleine groep, we besluiten om het overleg toch door te
laten gaan.



Agendapunten:
1. Anja zou vanavond e.e.a vertellen over de begroting. Onderwerp: bovenmatige reserveres.

Arco heeft Anja gesproken en licht toe wat Anja hem vertelt heeft. Hij vertelt dat we op een
ander moment hier meer over horen
Op korte termijn volgt een vraag naar ons toe ivm het meekijken met de begroting.

2. We bespreken hoe we als Opr nog beter willen (samen)werken.

Er zijn veel nieuwe mensen bij de Opr gekomen en daarnaast hebben we met elkaar de CNV
cursus gedaan. Vanuit hier zijn er nieuwe ideeën ontstaan over hoe we met elkaar aan de slag
willen.

Ideeen vanuit de cursus:
- We willen meer proactief werken.
- We willen de zichtbaarheid van de Opr vergroten. We zijn bv slecht zichtbaar op de website.
- We contact met de Mrp, MR en GMR: hoe en wat, structureel.
- We willen een lijn tussen ons en Opr voortgezet onderwijs.
- Wat zit er aan te komen, hoe kunnen we ons hierop voorbereiden. Van tevoren over nadenken.
- We willen graag meer ‘brengen’ dan ‘halen’.
- Voldoen we aan het wettelijk kader als Opr/ voldoen aan WMS.
- Tussentijds grip houden op alles wat er speelt rond het ondersteuningsplan; ipv alleen om de 2

jaar.

We brainstormen over de verschillende activiteiten van de Opr: (aanvulling op sheets Arco)
- Contact met de besturen bv over de gelden/ over de basisondersteuning/..
- Contact met de omgeving.
- Hoeveel contacten/ hoe vaak.
- Toetsen en instemmen met de begroting.
- Ambitie gesprek: Als Opr met elkaar bespreken; wanneer zijn we tevreden. Voorbeeld wat

betreft contact met de mr-en. Hoe vaak contact? Wat willen we ermee bereiken? Etc.

Wat hebben we nodig voor een effectiever vooroverleg met bestuurder:
- Meer informatie. Of weten waar informatie te vinden is. Centrale plek voor info zou heel mooi

zijn.
- Voldoende leestijd nodig. Hoeveel concreet?
- Hoeveelheid tijd afspreken met Anja; binnen die tijd licht zij dingen toe. Daarna Opr tijd. Beter

afbakenen.
- Idee: vooraf in werkgroepen stukken voor bespreken (stukken verdelen), voorafgaand aan

overleg kritische vragen formuleren. Met elkaar tot een manier komen die goed werkt. Vooraf
vragen delen met elkaar. Vragen vooraf naar Anja sturen? Met elkaar tot een prettige,
efficiënte, proactieve manier van vergaderen komen.

- Hoe praten we elkaar bij over wat er gebeurt in de werkgroepen? Welke acties willen we
oppakken met de werkgroepen?

- Idee voor invulling Opr vergader-avond: vooroverleg waarin besproken wordt wat de vragen
zijn naar Anja, half uur met Anja, verder vergaderen met Opr. Idee?

- Kritisch kijken naar jaarplanning; qua onze planning willen we vóór bestuurders zitten of erna?
Voorstel is om dit te herzien; nu zitten we met onze planning na de vergaderingen van het
bestuur. Graag willen we een planning maken waarbij we vooraf meedenken.

- Graag bij het aanleveren van stukken door Anja; met welk doel stuurt ze het naar de Opr? We
willen graag een termijn afspreken ivm het aanleveren van de stukken. Voldoende leestijd.



Terugkoppeling werkgroepen
1) Extern (bijvoorbeeld: omgeving, Passend onderwijs): Arjen, Madelon, Annet K.

2) Intern (bijvoorbeeld: financiën): Arco, Marjolein, Annelies

3) Projecten (bijvoorbeeld: inclusie): Sylvia, Annet P, E.

Rondvraag

/

Actiepunten OPR
Punt Wie Wanneer afgehandeld

Notulen dit overleg Sylvia Vrijdag 2-4-21

Rondsturen sheets en plannen Arco Dinsdag 6-4-21

Reageren op verstuurde notulen en
plannen

Iedereen Binnen 3 weken na
ontvangen notulen

Besluitenlijst OPR
Vastgestelde OPR documenten:

 Huishoudelijk reglement 2020-2021
 Jaarverslag 2019-2020
 Statuut
 Medezeggenschapsreglement

24-09-2020
24-09-2020
14-12-2020
14-12-2020



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

18-05-2021:
19.30

Met bestuur:
• Jaarrekening SWV en verantwoording
• Verwachte bijstellingen komend schooljaar
• Evaluatie folder ‘stappen’

OPR algemeen:
• Vacatures komend schooljaar
• MR’en: zicht op uitvoering SOP?

11-02-2021

22-04-2021

08-07-2021:
19.30

Met bestuur:
• Evaluatie communicatie OPR – SWV
• Plannen vergaderdata

OPR algemeen:
• Vacatures
• Evaluatie OPR intern
• Evaluatie communicatie bestuur
• Evaluatie contact met MR’en
• Planning komend schooljaar

23-06-2021


