Notulen OPR-vergadering 1-10-2019
Aanwezig:

Afwezig:

1.

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

Opening/ vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Tijdens de vergadering zal de
aftredingslijst rondgaan, deze graag bekijken en evt. aanvullen wijzigen. Tevens zal de lijst met
emailadressen rondgaan, kijken of deze correct zijn.

2.

Ingekomen stukken
De app over het artikel “GMR aan zet bij passend onderwijs”. Er wordt gediscussieerd of dit misschien
een thema kan zijn voor de achterbanavond en hiervoor ditmaal vertegenwoordigers van GMR’en uit
te nodigen. Dit breder trekken dan alleen de financiële discussie omtrent de besteding van de
middelen van Passend Onderwijs. Bekijken hoe je dit praktisch uit kan zetten.

3.

Notulen OPR 28-05-2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Ludo praat ons bij.
Onderwijs en Zorg:
Zorg in School Caleidoscoop:
-

Onderzoek door een bureau samen met de gemeente Leeuwarden.

-

Uitkomsten ook delen met andere S(B)O scholen

-

Realiseren populatiebekostiging i.p.v. individuele budgetten

Aan zorgmiddelen wordt er ongeveer 1,8 miljoen voor 60 kinderen uitgegeven in de oude situatie.
Hierbij de nuancering aanbrengen, dat dit voor een periode van 3 jaar kan zijn. Door al deze
Individuele beschikkingen heb je te maken met 50 hulpverleners in 1 school. Deze middelen kan je
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efficiënter inzetten door populatiebekostiging. Zorg ontbreekt breed in de school. Het is niet de
bedoeling om met onderwijsmiddelen de zorg te gaan betalen.
Momenteel is er een pilot gestart op de Caleidoscoop, waar 3 fte medewerkers van Reik ingezet
worden in de school.
Ook op regulier onderwijs zou je kunnen clusteren. Daar meer insteken op preventie.

Subsidie begaafde leerlingen
-

Plannen ingediend door 19 besturen

-

Door SWV in 1 plan gevat

-

Op provinciaal niveau kennisdeling

-

Subsidie toegekend 1,2 miljoen voor 4 jaar

-

Stuurgroep inrichten op provinciaal niveau

-



Voltijds HB onderwijs: directeuren Klaverblad en Burgerschool



2 onderwijsadviseurs SWV

Kennisgroep: 19 schoolbesturen: betrokken bij de uitvoering

Het gaat met name om het inhoudelijke aanbod, hier valt over en weer veel te leren. Veel is gericht op
plusklassen, wat gebeurt er op het inhoudelijke gebied. Het zou goed zijn, dat hiervoor een soort van
expertisecentrum wordt opgericht.

Bestuur
-

Wijziging statuten 24 september

-

Benoeming onafhankelijk bestuurslid: Mariet Thalens op voordracht van de OPR

-

Twee keer per jaar contact tussen OPR en de intern toezichthouder

-

Deelname aan onderzoek onderwijsinspectie over Governance in SWV’en

Overige zaken:
-

Registratie thuiszitters per 15-9

-

Overleg leerplicht (in diverse regio’s) over afgifte vrijstellingen

-

Overleg Renn4 over inzet keerpunt bij thuiszitters

-

Actieplan gemeenten: Foar Fryske Bern (uitvoeringsplan bij colleges B&W).

-

Tevredenheidsonderzoek ouders

-

Voornemen informatie naar scholen: “leren van casussen” voorlopige doelgroep ib’ers.

Grootste belanghebbende van een vrijstelling is het onderwijs dan vervalt nl. de zorgplicht.
Artikel LC 5 zwakke scholen, onderzoeken zijn openbaar en in te zien.
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5.

Bezoek inspectieonderzoek
Er is een breed onderzoek naar Governance in samenwerkingsverbanden. Hieraan heeft Judith
namens de OPR deelgenomen. De inspectie maakt hier een algemene rapportage van. Het gaat hier
niet om een inventariserend onderzoek.
Uit dit gesprek kwam naar voren, dat er 2 jaarlijks een gezamenlijk overlegmoment tussen het bestuur
en de OPR dient te zijn. N.a.v. de agenda’s wordt besloten dit vooreerst in te plannen op 14-4-2020
rond 17.30 uur aansluitend aan de reeds geplande bestuursvergadering.

6.

In werkgroepen jaarverslag en jaarplan (incl. speerpunten en acties) afmaken
Behalve van onderwijs en expertise is inmiddels alles binnen. Ilona en Judith gaan dit verder gereed
maken, verzoek om dit naar deze dames te sturen.
Femke Marije geeft aan, dat zij zich zal aansluiten bij de werkgroep: Onderwijs en expertise.

De achterbanavond wordt ingepland op dinsdag 24-3-2020 bij de Súdwester in Sneek, hierdoor komt de
vergadering van de OPR in maart te vervallen. Deze avond richten op GMR’en met bijv. als thema GMR
als breekijzer voor Passend Onderwijs, het artikel dat via whatsapp gedeeld is. O.a. hierin als
aandachtspunt meenemen, komt het geld voor Passend Onderwijs op de juiste plaats terecht.

7.

E-maillijst checken.
Geen wijzigingen

8.

Rondvraag.
Geen.

9.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

10.

Volgende vergaderdata: 26-11-2019
14-01-2020
24-03-2020 GMR achterbanavond Súdwester Sneek
14-04-2020 OPR en bestuur
26-05-2020

Leeuwarden, 10 oktober 2019 SB

3

