Notulen OPR-vergadering 26-05-2020
Aanwezig:
Afwezig:

1.

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

Opening/ vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Als agendapunt toevoegen bij punt 9
zijn er nog mensen op de lijst of moeten er verkiezingen worden georganiseerd.

2.

Ingekomen stukken
Geen

3.

Notulen OPR 14-1-2020
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Memo coronacrisis
Ludo geeft aan, dat de memo voor zich spreekt en met name is geschreven voor het bestuur. De
aanvraag voor toelaatbaarheidsverklaringen loopt behoorlijk door. Aan verwijzende scholen is daarom
gevraagd om eerder contact te leggen met school van voorkeur. Rixt complimenteert het SWV over de
aanpak van de kwetsbare leerlingen tijdens de corona periode. SWV Friesland liep hiermee vooruit, zij
hebben zich sterk gemaakt om een vuist te kunnen maken richting de gemeenten. De jaarrekening
2019 heeft een goedkeurende verklaring gekregen. Het afstandsonderwijs stopt m.i.v. 8-6-2020 dit
baart zorgen aangezien er ouders zijn die hun kinderen nog thuishouden tot de zomervakantie. Dit kan
leiden tot achterstanden. Vanuit de scholen zou dit volgens Hans gefaciliteerd moeten worden,
thuisonderwijs met digitale middelen i.v.m. de kwetsbare groep die om deze reden niet fysiek
aanwezig kan zijn. De verwachting is dat dit om 10-tallen leerlingen gaat. Het protocol, dat is
opgesteld door de PO-Raad zal waarschijnlijk morgen openbaar gemaakt worden. Een laptop kunnen
richten op een DIGI bord hoeft niet heel erg ingewikkeld te zijn. Er is ook een categorie ouders die
leerlingen onttrekt aan de leerplicht, hierdoor ontstaat ook een grotere problematiek. Deze groep in
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beeld houden en met hen het gesprek blijven voeren, leerplicht zal niet handhaven maar heeft wel
contact met ouders. Het is wel mogelijk een melding te doen bij leerplicht.
Op 9 juni vindt de eindevaluatie van het regieteam plaats voor de periode t/m 8 juni. Voor de
komende 4 weken een nieuwe Q&A op website plaatsen en hierbij aangeven, wat er van een school
verwacht mag worden. De link zal richting de besturen worden verzonden.
5.

Advies financiële commissie (meer)jarenbegroting
Belangrijkste punt is, dat de krimp naar beneden is bijgesteld. De invulling van de CvA voor het nieuwe
schooljaar is nog niet duidelijk, de verwachting is dat de inzet minder wordt. De financiële commissie
geeft aan, dat de financiën er goed uitzien. De MR-P-van SWV had al ingestemd en de financiële
commissie van de OPR geeft een positief advies. De OPR gaat akkoord met het advies van de financiële
commissie om in te stemmen met de (meerjaren)begroting.

6.

Achterbanavond GMR
Deze is komen te vervallen door de corona. Er wordt gediscussieerd over het verplaatsen van deze
avond of dit in de vorm van een Webinar te organiseren. Ludo adviseert deze vraag bij de VOO neer te
leggen, zij zijn bezig met de organisatie van onlinebijeenkomsten en kunnen hierin adviseren. Hierover
zal het DB verder brainstormen en vervolgens een voorzet geven.

7.

Jaarplan en jaarverslag
Gewoonlijk wordt er vanuit de portefeuilles een stukje geschreven en worden hieruit speerpunten
opgenomen. Er wordt aan de werkgroepen gevraagd een kort verslag te maken van de huidige stand
van zaken. Het jaarplan doorschuiven naar volgend jaar met een paar kleine aanpassingen. Ilona en
Judith gaan dit samen aftikken.

8.

Vergaderdata schooljaar 2020-2021
De concept vergaderdata zijn gemaild.

9.

Verkiezingen
Jan Willem de Vries verlengd tot 2021
Gera Kamsteeg zitting tot 2021
Marieke Heida zitting tot 2022
Judith Holtzer zitting tot 2022
Hans Pannekoek neemt vandaag afscheid
Roos Damstra neemt vandaag afscheid
John Orie neemt vandaag afscheid
Ilona Duursma zitting tot 2022
Thijs van der Kaaij ?
Bas van der Heijden zitting tot 2021
Rosieta van der Meer zitting tot 2021
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Rixt Ytsma neemt vandaag afscheid
Anke Marije Zonneveld heeft zitting tot 2021
Femke Marije Bijl heeft zitting tot 2023
Rixt gaat lobbyen bij het personeel van cluster 3 en 4 voor een vervanger
In september hopen we live afscheid te kunnen nemen tijdens de eerste vergadering van het nieuwe
schooljaar, het zou fijn zijn wanneer iedereen dan nog aanwezig kan zijn.
10.

Rondvraag
Ludo bedankt John, Roos, Rixt en Hans en geeft aan, dat er een kleine attentie zal worden verzonden.
Hij heeft voor een ieder nog een kort persoonlijk woordje: John wordt bedankt voor zijn kritische
vragen en inzet voor de financiële commissie. Roos is een persoon, die kijkt vanuit de kant van het kind
en daarbij vanuit haar eigen achtergrond bedankt voor je inzet. Hans is de typische dwarsdenker, die
je nodig hebt als out of the box denker, hij heeft een bijzondere rol op zich genomen en wordt
hiervoor bedankt. Rixt heeft het langste meegelopen en was er al bij vanaf de allereerste
kennismaking in 2012 in Donkerbroek, het eerste concept ondersteuningsplan, Rixt had heel veel
vragen… maar zet zich met hart en ziel in om leerlingen te begeleiden vanuit de praktijk. Heel veel
succes met je eigen praktijk en bedankt voor je inzet.

11.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

Volgende vergaderdata:
15-9-2020 met bestuur vanaf 17.30 uur (onder voorbehoud)
24-11-2020
19-1-2021
23-3-2021
25-5-2021

Leeuwarden, 9 juni 2020 SB
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