Notulen extra bijeenkomst OPR op:
19 april 2022
Online via Zoom
Aanwezig: Anke Marije, Alexander, Ellen, Frieda, Froukje, Gerbrig, Ilona, Ludo, Marieke,
Marthe, Rosieta
1. Opening en vaststelling van de agenda
Marthe opent de vergadering om iets na acht uur.
Iedereen is akkoord met de agenda voor vanavond.
1a. Het voorstel voor vergaderdata voor volgend jaar
geen bezwaren >>> Dit worden de vergaderdata voor komend schooljaar ( zie mail Syberta).
2. Terugkoppeling inspectie SWV ( gesprek met OPR-leden)
Marthe, Thijs en Marieke hadden 11 april een open gesprek met de inspectie. De inspectie wilde
weten hoe wij in het traject van het Ondersteuningsplan waren meegenomen door het bestuur.
Er waren vragen m.b.t zicht hebben op de financiën van het SWV. Ze waren benieuwd naar de
mogelijkheden voor scholing. De achterbanavonden werd naar gevraagd ( doelen, belangstelling).
We kregen het advies om het bestuur te vragen naar hun jaarplanning, zodat wij aan de hand
daarvan een eigen planning en speerpunten kunnen maken. Ze hamerden veel op scholing van de
OPR- leden. En dat we 2x per jaar met RvT moesten overleggen. Dat is er de afgelopen jaren wat bij
gebleven, staat wel in onze statuten.
Er is inmiddels een eerste terugkoppeling geweest naar bestuur/RvT.ER kwamen twee
herstelopdrachten uit: 1. De kwaliteit van de jaarverslagen van RvT en OPR kan beter;
2. RvT en OPR vergaderen 2x per jaar gezamenlijk .
Van de zes standaarden waren er vijf voldoende en één zelfs goed>>advisering toelaatbaarheid.
Een mooi compliment alvast voor alle betrokkenen!
3. Achterbanavond ( stand van zaken, taakverdeling en locatie)
Datum: dinsdag 17 mei 2022
Plaats: sbo De Súdwester, Kaatsland 5B, 8608 CX Sneek
Tijd: 19.30 – 21.00 ( uiterlijk 21.15 afronden)
Voorzitter:Alexander ( geeft vooraf aan wat de spelregels van de avond zijn. Voor persoonlijke
vragen zijn er adviseurs van SWV aanwezig. Ook OPR- leden kunnen een rol spelen.)
Notities: Marthe
OPR- leden aanwezig om 19.00 uur/ catering: Gerbrig en Rosieta i.o.m Mariëlle (via Marthe)
Marthe neemt contact op met Mariëlle over:
- catering ( terugkoppeling naar Gerbrig en Rosieta);
- Faciliteiten zoals beamer, microfoons etc.( terugkoppeling naarAlexander);
Marthe neemt contact op met Nynke over:
- Uitnodiging en tijden ( terugkoppeling naar Ludo).
Save the date is verspreid vanuit SWV- bureau.

Alexander heeft een ppt gemaakt die 75 minuten duurt. Daarnaast is er nog ruimte voor vragen.
- Perspectief 10 min. Wat had je nodig om naar de bijeenkomst te komen (poll);
- Wat komt er als eerste in je op? 15 min waaraan denk je bij inclusief onderwijs?;
- Richting van het SWV 10 min Ludo over de ontwikkelingen rondom inclusief onderwijs
binnen het SWV;
- Live vanuit de praktijk 30 min filmpjes+ vragen/opmerkingen ( gesprek met de zaal);
- Van goed naar beter 20 min. Wat gaat er goed? Waar kunnen we verbeteringen
aanbrengen? Interactief geheel met stickers op een bord plakken. Input ophalen.
Filmpjes:
Frieda heeft een moeder met twee kinderen die Syndroom van Down hebben ( ervaring op regulier
en op so/sbo) geïnterviewd. Alexander gaat de filmpjes editen…;
Anke Marije heeft een probleem: de lkr van haar zoon kan wegens omstandigheden nu niet
meedoen;
Femke Marije heeft alleen wo 11 mei nog om een filmpje te maken.. Eventueel als alternatief kijken
naar optie om Maatklas filmpje te gebruiken dat al bestaat.
Alexander zijn dochter heeft na ervaringen op regulier>> voltijds HB onderwijs>> terug naar regulier
ook wel een goed verhaal voor een filmpje;
Ellen kent een ll, die hulpmiddelen van VISIO en Kentalis gebruikt op BMS, waar Judith werkt.
4. Afsluiting
Marthe krijgt de complimenten voor deze korte, maar prettig geleide vergadering.
21.00 uur sluiting.

