
 

 

 
Notulen OPR-vergadering 24-05-2022 
 
Aanwezig: Mariëlle Alblas, Ilona Duursma, Thijs van de Kaaij, Ludo Abbink (t/m agendapunt 2), Bas van 

der Heijden, Gerbrig van Brug, Ellen Jonker, Nynke Elzinga, Rosieta van der Meer, Marieke 
Heida, Femke Marije Bijl, Alexander Scheek, Nynke Daleboudt en Marthe Meijer (notulist). 

Afwezig: Frieda Roode, Anke Marije Zonneveld, Rosieta van der Meer, Froukje de Vries 

   
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de leden van de Raad 

van Toezicht (RvT), Mariet Thalens en Dominicus Hooghiemstra. 

 

2. Kennismaking RvT 

De RvT-leden stellen zich voor aan de OPR. Mariet en Dominicus vertellen over hun betrokkenheid en taken 

binnen de RvT. De OPR-leden stellen zich voor. Het doel van de kennismaking is om de verbindingen tussen de 

OPR en de RvT te versterken en elkaar op de hoogte te houden van lopende zaken. 

De RvT vergadert vier keer per jaar, waarin de formele stukken besproken worden. Ludo informeert de RvT over 

managementaspecten, trends en ontwikkelingen, jaarrekeningen en begrotingen. Het is prettig zo kennis te 

maken met elkaar en vragen te kunnen stellen. Voor komend schooljaar staan 2 gezamenlijke momenten op de 

planning. 

 

3. Mededelingen 

Uitnodiging OCO online gespreksavond 20 juni, 19-21u. De link staat in de OPR app. Ellen, Marieke en Marthe 

zullen de bijeenkomst volgen. Op de volgende vergadering zal een terugkoppeling gegeven worden aan de OPR-

leden met betrekking tot de opbrengst van de avond. 

 

4. Bezetting DB en zetels 

Marthe en Mariëlle hebben zitting in DB en we kijken komend schooljaar wie hier bij aan kan sluiten.  

Ilona (SO), Bas (RO) en Thijs (RO) nemen afscheid. En we zoeken nog een ouder SBO en ouder SO.  



Marthe en Mariëlle bekijken de statuten ten aanzien van sollicitatieprocedure leden OPR en zoeken uit wat 

wettelijk verplicht is. In de volgende vergadering zullen we afspraken maken over hoe we blijven zorgen voor 

een goede vertegenwoordiging van de achterban binnen de OPR. Ondertussen zetten we wat lijntjes uit. 

 

5. Achterbanavond  

We kijken terug op een geslaagde avond. We bespreken het document waarin de opbrengst uiteen is gezet. Thijs 

vraagt welke opmerkingen het meest gegeven zijn. Marthe duidt hoe vaak welke opmerkingen geplaatst zijn. 

Eerstvolgende vergadering gaan we met elkaar in gesprek en bepalen we wat de speerpunten voor de komende 

jaren voor de OPR worden. De terugkoppeling naar de aanwezigen moet eerder. Ilona deelt mailinglijst in de 

dropbox. Marthe past de opbrengst van de achterbanavond aan en deelt deze (na meekijken van Ellen en Femke 

Marije) met de achterban met de vervolg procedure van de OPR. 

Het verspreiden van de Achterbanavond-uitnodiging vraagt aandacht.  

 

6. Invulling en plannen afscheid OPR-leden 

Er wordt besproken op 7 juli afscheid genomen van drie OPR-leden. Ilona, Thijs en Bas zullen afscheid nemen. 

Ook zal er stilgestaan worden bij het afscheid van Judith. 

Locatie: Theehuis Grou, vanaf 16.30u. 

 

7. Afsluiting 

De leden van de OPR worden bedankt voor hun aanwezigheid en de vergadering wordt afgesloten. 

 

Volgende vergaderdata:  

13-09-2022:        20.00-21.30 uur 
29-11-2022:        20.00-22.00 uur (deels gezamenlijk met Raad van Toezicht) 
17-01-2023:        20.00-21.30 uur 
28-03-2023:        20.00-21.30 uur 
23-05-2023:        20.00-22.00 uur (deels gezamenlijk met Raad van Toezicht) 
  
 


