Notulen OPR-vergadering 18-01-2022
Aanwezig:

Afwezig:

1.

Ilona Duursma (voorzitter), Mariëlle Alblas, Thijs van de Kaaij, Ludo Abbink (t/m agendapunt
3), Bas van der Heijden, Gerbrig van Brug, Ellen Jonker, Nynke Elzinga, Rosieta van der Meer,
Marieke Heida, Femke Marije Bijl, Froukje Meirink, Frieda Roode, Alexander Scheek, Anke
Marije Zonneveld, Nynke Daleboudt en Marthe Jet Meijer (notulist)
Syberta Bomas, met kennisgeving afwezig

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor Nynke Daleboudt, zij
zal zich vanaf deze vergadering aansluiten bij de OPR. Nynke is werkzaam op de Caleidoscoop te Leeuwarden en
zal de zetel professional vanuit het speciaal onderwijs in gaan vullen.

2.

Verslag vergadering 23-11-2021

Het verslag van de vergadering van 23-11-2021 wordt besproken. De aanwezigen hebben geen aanvullingen en
het verslag wordt vastgesteld. Er wordt besproken dat de verslagen van de vergaderingen in de toekomst via de
mail zullen worden verzonden naar de leden van de OPR. Wanneer er na twee weken geen reacties zijn
ontvangen, wordt het verslag vastgesteld en op de site geplaatst.

3.

Presentatie

Ludo, de directeur van het samenwerkingsverband, neemt de OPR mee in het proces tot instemming van het
ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is inmiddels gedeeld met de schoolbesturen. Wat hem het meest
opvalt vanuit de reacties is dat de meningen over inclusief onderwijs verschillen. Daarnaast komen er veel vragen
over het ‘hoe’ te bereiken van de doelen die staan beschreven in het ondersteuningsplan. Dit wordt binnen het
samenwerkingsverband beschreven in de jaarwerkplannen. In het ondersteuningsplan staat nog niks over de
coronacrisis. Het samenwerkingsverband is nog aan het verkennen wat passend is op dit gebied. De positie van
ouders, vanuit het landelijke verbeterplan Passend onderwijs) roept reactie op vanuit de schoolbesturen. Er
wordt een handboek basisondersteuning gemaakt, dit wordt verstrekt in het voorjaar.
Wat gaat aangepast worden in het ondersteuningsplan naar aanleiding van de reacties:
- meer duiding in verschillende hoofdstukken n.a.v. de landelijke verbeteraanpak passend onderwijs

- doelen zoveel mogelijk verwerken in de hoofdstukken zelden
- inclusiever onderwijs meer inleiden en kaderen voor deze planperiode.

In de komende periode wordt er op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeenten gevoerd. Het
definitieve concept van het ondersteuningsplan zal op 24 januari verstrekt worden aan de gemeentes en aan de
OPR. De leden zullen het plan lezen en de vragen en opmerkingen zullen per commissie opgestuurd worden naar
het DB. Het DB zal de vragen clusteren en voor 15 februari verzenden naar Ludo. De beantwoording van de
vragen door Ludo en zijn team zal voor 8 maart teruggekoppeld worden naar de OPR en het bestuur. 8 maart zal
het bestuur in de bestuursvergadering Ludo mandateren voor de definitieve afhandeling. Op de vergadering van
29 maart zullen de laatste vragen met de OPR besproken worden.

4.

Achterbanavond (opzet, taakverdeling & planning)

De werkgroep áchterbanavond’ heeft een opzet gemaakt voor de achterbanavond. Er komen positieve reacties
en er het programma wordt met input van de OPR aangevuld. Er wordt besproken dat het doel van de avond,
het ophalen van informatie bij de achterban, duidelijk in de uitnodiging en bij de start van de bijeenkomst
benoemt moet worden. De werkgroep kijkt naar het aanscherpen van het plan en maakt een lijst met taken.
Voor 28 januari wordt het plan rondgestuurd. De OPR-leden hebben dan een week om te reageren, zodat het
plan daarna vastgesteld kan worden. Femke Marije, Frieda en Ellen leggen contact binnen hun netwerk, om te
peilen of daar filmpjes opgenomen kunnen worden. De definitieve datum van de achterbanavond wordt 17 mei.
Deze datum is verplaatst naar een later moment in het jaar, zodat de leden van de OPR de komende periode zich
kunnen focussen op het proces rond het instemmen met het ondersteuningsplan. Er wordt een extra vergadering
gepland op 19 april, om de achterbanavond verder voor te bereiden.

5.

Afsluiting

Er wordt tijdens de afsluiting nog kort gesproken over de zetelverdeling. Rosieta zal een jaar verlengen. Het
voornemen is om de laatste vergadering van het schooljaar met het bestuur te plannen. Er wordt aan de leden
van de OPR gevraagd om na te denken over wie het DB kan gaan versterken, vanwege de magere bezetting
wanneer Ilona en Thijs stoppen met hun functie binnen de OPR. De vergadering wordt vervolgens afgesloten.

Volgende vergaderdata:

29-03-2022
19-04-2022 (extra vergadering tbv achterbanavond)
17-05-2022 (achterbanavond)
24-05-2022

