Notulen OPR-vergadering 26-03-2019
Aanwezig:

Afwezig:

1.

Judith Holtzer (vz.), Thijs van der Kaaij, Hans Pannekoek, Ludo Abbink (bij agendapunt 4),
Anke Marije Zonneveld, Jan Willem de Vries, Marieke Heida, Roos Damstra, Ilona Duursma,
Rosieta van der Meer, John Orie, Bas van der Heijden, Maaike de Bruin, Rixt Ytsma en Syberta
Bomas (notulist).
Petra Torenga en Gera Kamsteeg met kennisgeving.

Opening/ vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Ingekomen stukken
Rapport OPR 5 jaar in bedrijf is rondgestuurd (vka).

3.

Notulen OPR 29-01-2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Presentatie Ludo.
Ludo verzorgt een presentatie, die bij dit verslag wordt meegestuurd.
Het bestuur van het SWV heeft besloten op basis van het advies van de sectorraden en de OTR een
onafhankelijk lid toe te voegen aan het bestuur. Hiervoor is een statutenwijziging noodzakelijk. Op
grond van de WMS heeft de OPR adviesrecht m.b.t. de profielschets van het onafhankelijk bestuurslid.
De planning is om deze procedure uiterlijk in het nieuwe schooljaar rond te hebben.

De concept versie van de begroting 2019-2020 is volgende week gereed. Er wordt een datum geprikt
voor het overleg met de werkgroep financiën van de OPR en de directeur Op 16 april a.s. vergadert het
bestuur over de begroting en jaarrekening en op 9 mei a.s. vergadert de OTR over deze punten.
Omtrent de op te stellen profielschets voor het onafhankelijk lid van het bestuur dienen afspraken
gemaakt te worden met de OPR. Het DB van de OPR en de directeur zullen aan de slag gaan met de
profielschets. De formele voordracht van het onafhankelijk lid zal statutair geregeld worden.
De presentatie van Jiske van 7 maart zal doorgestuurd worden aan de OPR leden, deze is ook te vinden
op de website van passendonderwijsinfrylan.nl onder documenten.
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5.

Evaluatie achterbanavond – algemeen
Doordat iedereen in dezelfde ruimte zat, was het rumoerig met name bij de werkgroep onderwijs en
zorg. Misschien een tip om de volgende keer per groep in een ruimte te gaan zitten. Er is een
mogelijkheid om meerdere iPads in te zetten, zodat grote groepen opgesplitst kunnen worden.
Ouders sneeuwen onder op zo’n avond.
Er wordt gediscussieerd of er een aparte avond voor ouders gehouden moet worden. Het blijkt lastig
om ouders te bereiken en ze naar een dergelijke bijeenkomst te krijgen Evt. voor ouders een speciale
uitnodiging maken. De OPR vindt het horen van ouders van belang, vervolgens dienen ouders wel
doorverwezen te worden naar het SWV. Er wordt aangegeven, dat de website niet voor iedere ouder
even toegankelijk en makkelijk leesbaar is.
De conclusie is, dat er niet voor gekozen wordt om voor specifieke doelgroepen een aparte
achterbanavond te organiseren, het blijft 1 gezamenlijke achterbanavond.
Een goede nieuwsbrief vanuit het SWV is van groot belang volgens de OPR. Er wordt gesproken over
het plannen van een bijeenkomst van de OPR met het bestuur.
Tot vorig schooljaar was er weinig overhead bij het SWV, de mensen die de afgelopen periode bij het
SWV in dienst zijn gekomen, leveren volgens de OPR een meerwaarde op voor het SWV. Er ontstaan
hierdoor meer maatwerk. Positief dat een groot deel van het personeel tijdens de achterbanavond
aanwezig was.
Vanuit het PCBO Smallingerland wordt gemeld, dat de AB’er van het SBO nog aan de nieuwe
werkwijze moet wennen.
Ilona zal de organisatie van het etentje organiseren.

6.

Achterbanavond evalueren aan de hand van Lino IT posts: concrete werkpunten
Onderwijs en expertise:
Orthopedagoog gaf aan, dat zij geen deskundigenadvies als ervaringsdeskundige hoeft te schrijven en
dat een gemiste kans vindt. Invallers hebben geen tijd om het vak te leren, omdat zij momenteel meteen
een eigen klas krijgen. Er zijn starters, die hierdoor stranden. Knelpunten verwerken en meekijken bij
professionals.
Zeker de helft van de mensen was nieuw tijdens de achterbanavond, de olievlek verspreidt zich
langzaam.
Professionals:
Een vast contactpersoon vanuit het SWV voor bestuur en school. Twee mensen van cluster 2 aanwezig,
die zich niet gezien voelen. Zij willen graag zijdelings meegenomen worden, want er zijn wel
raakvlakken. Samenwerking met gebiedsteams zoeken en informatie delen. Soms zijn er wel korte lijnen
met gebiedsteams.
Financiën:
Adjunct Burgerschool verantwoordelijkheden m.b.t. subsidie aanvraag; samenwerking en kennisdeling
op provinciaal niveau. Communicatie GMR en MR binnen scholen loopt dit vaak stroef, dit is een signaal.
Er is weinig transparantie over de gelden bij de MR. Dit sluit aan bij de speerpunten van de werkgroep
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financiën, het doorspitten van de jaarverslagen. Bij welke besturen is het nodig om te duwen op
jaarverslagen, de werkgroep financiën wil graag openheid van zaken.
DB:
Communicatie; zichtbaarheid SWV; afspraak voor het opstellen van profielschets onafhankelijk lid van
het bestuur gemaakt met de directeur SWV..

7.

Rondvraag.
Er is een ouder gevonden van de laatste verkiezingslijst die zitting wil nemen in de OPR. Judith zal
contact met haar opnemen het gaat om Femke Marije Bijl. Maaike de Bruin geeft aan, dat haar
periode er m.i.v. het nieuwe schooljaar opzit en geeft aan dat zij dan wil stoppen.

8.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

Eerstvolgende vergaderdatum:

28-05-2019 (18.00-19.00 uur vergaderen daarna eten met
elkaar)

Leeuwarden, 12 april 2019 SB
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