
 

   
 

 OPR AGENDA-NOTULEN 

Datum : 21 sept. '22  
Tijd : 19.30u 
Locatie : Kantoor samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree Overflakkee;  

Kon. Julianaweg 55 1e verdieping, Middelharnis, Link Google Meet OPR    
 
Bijlagen (ter voorbereiding op de vergadering):  

▪ Zie deze agenda en alle documenten in de map Onedrive OPR de map 2022-2023 
'220921_vergadering' en in de map '230201_vergadering'. 

(Marleen stuurt via Louise de koppeling naar de Onedrive naar alle huidige OPR-leden)  

Deelnemers (secretaris OPR houdt in apart document de aanwezigheidsregistratie per vergadering 
bij tbv vacatieregeling): Corma en Arianne (online), Marleen en Laura 
Rianne afwezig. 
 

19.30u Welkom allen door Marleen ivm afscheid voorzitter Sandra, helaas, ivm pers. redenen. 

(19.30u-20u OPR – ouder/leerkrachtgeleding) 

Opening nieuw schooljaar. 

Welkom Arianne. 

Nieuwe Voorzitter OPR, wie? 

-vaststellen agenda deze vergadering. Iedereen toegang tot OneDrive met alle 

documenten voor deze vergadering? 

-vaststellen jaarplanning, zie onderaan deze (en alle komende) agenda's/notulen. 

Toelichting: data akkoord bevonden en in jaarkalender SWV opgenomen. Wijzigingen? 

-mededelingen:  

*Met Arianne, 1 vacature, die van leerkracht SBO, opgevuld.  

Toelichting: m.i.v. okt. tijdelijk vervanging door Gerda i.v.m. zwangerschapsverlof. (op 

de achtergrond zal Arianne bijgepraat worden door Gerda) Aangepaste vacature  

Toelichting: zie volgende agendapunt. 

* Vacatieregeling geregeld? 

Toelichting: voor sommigen nog onduidelijk. Hoe is het voor de Oudergeleding 

geregeld en hoe voor de Leerkrachtgeleding? De betaling heeft Marleen nog niet 

voorbij zien komen, maar zit wel in de administratieve verwerking. We vragen ons af of 

het niet minder omslachtig kan en gewoon rechtstreeks vanuit SWV. Marleen is het 

hier mee eens en gaat dit met de deelnemersraad opnemen in vergadering van 19 

oktober. De personeelsgeleding deelt alsnog hun bankrek.gegevens. 

Aantekeningen: volgende vergadering bespreken wanneer er (hopelijk) meer leden aanwezig zijn, 
Marleen zit nu voor. 
-toegang tot drive: er is een nieuwe omgeving ingericht door Louise. Voor Laura is deze nu wel 
toegankelijk, maar voor de overige OPR-leden niet gelukt. Laura neemt  zsm contact op met Louise 
zodat dit ruim voor de volgende vergadering (7 dec.) geregeld is. 
 
19.40u -Actiepunten vorige vergadering.  

*Aangepaste vacature doornemen zie document 'Vacature OPR concept sept. '22' in 

map '220921_vergadering'.  

Toelichting: Akkoord? Meteen verzenden aan Louise, met verzoek deze meteen op de 

site van SWV aan te passen en te delen met alle scholen. Opnieuw vacatures eruit en 

https://meet.google.com/mvr-egrs-ztx


 

   
 

meteen checken bij alle eigen directies/besturen of deze aangekomen is! 

Communicatie moet beter!!! Zie actiepunten onderaan deze agenda/notulen. 

*Stappenplan ouders bij zorgen over ontwikkeling. Zie document 

'Stappenplan_concept sept. 22' in map 230201_vergadering'.  

Toelichting: Niet op tijd gedeeld door miscommunicatie, staat helaas weer niet in de 

schoolgids. Communicatie moet beter! Bijgevoegd. Was al akkoord bevonden, maar 

nog voorstel van Laura voor kleine wijziging. Staat nu klaar in de map van 

OPRvergadering van 1 feb. '23. Dan delen met alle scholen voor komend schooljaar!! 

 
Toelichting 
- 

Meningsvormende discussie/ ter bespreking/ ter informatie/ter goedkeuring 

Aantekeningen: 
-actiepunt 1: vacature aangepast, morgen via Louise naar alle besturen. 

2: stappenplan staat in de map van de vergadering van 1 feb. 

3: 

4: 

- 
 

20u Normaal korte samenvatting met Marleen: nu is Marleen er al bij, zie hierboven.  

-Actiepunten 

- 

-Mededelingen vanuit bestuur SWV:  

*Ter info: 2 memo's naar schoolbesturen verzonden. 

Toelichting: memo over aanpassing statuten ivm WBTR (wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen) en memo over ontbinden koepelorganisatie.  

 
Meningsvormende discussie/ ter bespreking/ ter informatie/ter goedkeuring 

Aantekeningen: 
-mededelingen: memo 's ter informatie. 
 
2015u Onderwerp Memo 'Besteding bovenmatige eigen vermogen' gericht aan 

schoolbesturen ter info + advies.  
Toelichting: zie documenten: 2022/2023_220921_220909_PO_memo_PO voorstel 
bovenmatig eigen vermogen 
Vraag aan OPR PPO: Heeft de OPR PPO nog advies of suggesties?  
 

Meningsvormende discussie/ ter bespreking/ ter informatie/ter goedkeuring 
Aantekeningen: 
Marleen schetst concrete ideeën bij haar voorstel van besteding van het eigen vermogen van het 
SWV. Nu nog geen aanvullingen vanuit de OPR, we koppelen terug naar achterban.  

2030u Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst verbinding tussen Gemeente en SWV 
Jeugdhulp. 
Toelichting: zie documenten: 2022/2023_220921_verbinding o.jh parpaplu_220901 
 

Meningsvormende discussie/ ter bespreking/ ter informatie/ter goedkeuring 
 



 

   
 

Aantekeningen: de samenwerking komt steeds meer op gang, ook in de praktijk. Het kost tijd om 
elkaar te vinden, maar het is het waard. De bureaucratie eruit! GO is voorloper in Nederland 
hiermee. De OPR is positief over het initiatief. In oktober wordt dit plaatje van de paraplu verder 
verspreid en worden de connecties nog duidelijker, maar de uitvoering is al jaren volop bezig. 
Achter de schermen wordt nog gewerkt aan AVG.  
 

20.50u Vaststellen punten agenda volgende vergadering 
 

Aantekeningen: 
-vacature opvullen?  
-begroting 
-besteding bovenmatig eigen vermogen, hoe ingevuld? 

.. u Rondvraag 
geen 

Aantekeningen: 
- 

 

Jaarkalender: 

21-09-2022: opening nieuw schooljaar 

07-12-2022: begroting  

01-02-2023: 

22-03-2023: (met RvT) 

10-05-2023: 

21-06-2023: 

Volgende vergadering: … 

Actielijst 

Nr Actie  Deadline  Verantwoordelijk  

1 Vacature OPR (PDF) delen met Louise 

Vacature delen met alle PO-scholen v. GO 

Checken of vacature bij eigen bestuur/directie is 
aangekomen en zoniet, dan meteen aan de bel 
trekken bij Laura/Louise! 

21-09- 22 

z.s.m. 

 

 

1 okt. '22 

Laura 

Louise 

 

 

Alle OPR-leden 

2 Laura -> Louise 

Over toegang tot de drive. 

Zsm, voor 7 
dec. 

Laura/Louise 

 


