Notulen OPR

30 januari 2017

Aanwezig

Ester Esselink - Het Bariet
Gerwin Knippenborg (voorzitter) – MaxX
Guus Limonard – Staring College
Jacqueline van Oostrum - Triviant
Jill Bröcker-Hulshof - AOC Oost
John Berends - GKC
Joke Sulman - VSO Klein Borculo/De Korte Dreef
Marriëtte Waanders - Assink Lyceum
Rob Geensen (vice-voorzitter) – Pronova

Aanwezig Bestuur
en Directie

Jan Put, Wilma Ekelhof en Ton Edelbroek

Afwezig m.k.

Willem Hogenkamp – Harreveld, Frank de Vries - bestuurder

Datum en Tijd

Maandag 30 januari 2017 van 19.00 tot 21.00 uur

Locatie

Pronova, Wielewaalstraat 2 in Winterswijk

Secretaris OPR

Ingrid Weeke - SWV Slinge-Berkel

19.00 – 19.05 uur: Opening en vaststellen agenda

Welkom nieuw OPR-lid Jacqueline van Oostrum (Triviant).
Gerwin opent de vergadering en heet Jacqueline welkom. Jacqueline stelt zich kort voor.
19.05 – 19.10 uur: Bespreken en vaststellen conceptnotulen 10 oktober 2016
Blz.1-Managementstatuut: bespreken hiervan wordt toegevoegd aan de rondvraag.
Er zijn verder geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.
19.10 – 20.25 uur: Begroting/Meerjarenbegroting 2017 -toelichting door Robin ter Mors (OBT)
Opmerkingen n.a.v. de presentatie:
De eerst helft van 2017 gaat directie i.s.m. OBT bezig met de analyse. Meenemen in deze analyse:

groei van de groep 8 leerlingen in het SO;

afstromen van de 18-20 jarigen in het VSO.
Sheet 8
SJ = schooljaar; KJ = kalenderjaar
Sheet Verdeling – ondersteuningsstructuur/impulsbekostiging
De OPR wil dat binnen het bestuur meetbare afspraken en sancties worden afgesproken omtrent de gelden
die verdeeld worden onder de VO-scholen.
Criteria en voorwaarden/doelstellingen worden bepaald in de visiebijeenkomst die dit voorjaar wordt
georganiseerd. Inzet: een goede verantwoording m.b.t. inzetgelden basisondersteuning en
impulsbekostiging.
Het bestuur gaat er in 2017 nadrukkelijk op toezien dat inzetgelden doelmatig en transparant meetbaar
zijn.
Aanpassen in het document: Pronova valt m.i.v. dit schooljaar ook onder het bestuur Achterhoek VO.
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Reservering. Waar en hoe wordt dit gedaan?
Het staat op een spaarrekening.
20.25 – 20.35 uur: Audit -toelichting door Ton Edelbroek
Nog dit schooljaar wordt er binnen ons samenwerkingsverband een digitale audit gehouden omtrent de
minimale basisondersteuning. Dit is een opdracht vanuit het bestuur. In het ondersteuningsplan (bijlage 2)
staat deze basisondersteuning beschreven.
Er zijn 3 doelgroepen:

directie & managementteam,

zorgteam;

minimaal 50% van de docenten van een school.
De audit is met SWV Zutphen samengesteld. A-Vision voert dit uit. Er komt een rapportage per school per
SWV. Met deze audit krijgen we een beeld van hoe de verschillende doelgroepen aan kijken tegen het wel
of niet gerealiseerd hebben van de bestuurlijk afgesproken minimale basisondersteuning.
Voor de zomervakantie wordt er gerapporteerd. Eerst samen met de directie van de scholen. Daarna pas
de andere medewerkers. Waarschijnlijk wordt het op schoolniveau in de MR’s van de VO-scholen
besproken. Rapportage SWV komt ook in de OPR.
De VO-scholen stellen de ontwikkelplannen voor de zorggelden op met dat wat uit de audit naar voren
komt.
20.25 – 20.35 uur: Mededelingen vanuit directie

Visiebijeenkomst (eind maart/begin april 2017)
Er wordt nog gezocht naar een geschikt moment.
Doelstelling van het bestuur: concretiseren van de afspraak om het aantal VSO-leerlingen te verminderen.
Zijn in het bestuur gemaakte afspraken vrijblijvend of spreken we elkaar aan op de gemaakte en
nagekomen afspraken.

Inspectie
Er is nog geen verslag. Het is niet duidelijk wanneer dit komt.

Stand van zaken bezwaarschrift rondom financiële verantwoordelijkheid residentiële leerlingen
DUO heeft nieuwe cijfers aangeleverd. Aantal VSO leerlingen in 2 jaar 205 minder.
Directie blijft DUO goed in de gaten houden; er worden nog steeds veel fouten gemaakt.
SWV blijft kritisch in het afgeven van TLV’s en blijft goed kijken naar de categorieën.

Bestuur en directie verlaten de vergadering
20.45 – 20.50 uur: W.v.t.t.k.
Managementstatuut is de vorige vergadering uitgereikt door Jan Put. OPR heeft er nog geen gelegenheid
gehad dit te bespreken. Agenderen voor de volgende vergadering. Ingrid stuurt het document digitaal aan
de leden.
John is er nog niet aan toe gekomen te kijken naar de honorering uren OPR-leden. Hij komt hier op terug.
20.55 – 21.00 uur: Rondvraag
Jill: geweest naar de bijeenkomst voor ouders van kinderen die meedoen aan het LWOO/PrO-onderzoek.
Zeer duidelijke bijeenkomst. Was voor veel ouders heel verhelderend en zinvol.

Joke: Vertegenwoordigt SOTOG; dus De Korte Dreef en Klein Borculo. Dit toevoegen achter haar naam.
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Joke heeft meegewerkt aan de ronde tafel gesprekken van de inspectie. Verrassend is de onbekendheid
over het SWV bij ouders.
Er is een vacature OPR-lid in Zutphen. Joke woont in Zutphen en heeft Frank de Vries gevraagd of het
mogelijk is dat zij daar bij aanschuift. Frank zoekt dit uit.
Gerwin: Laatste jaar dat beide zonen op MaxX zitten. Dit betekent ook dat het lidmaatschap OPR van
Gerwin per dat moment komt te vervallen. MaxX heeft al een nieuwe kandidaat op het oog.
Ester: heeft een ander baan. Wil haar taak bij de OPR door iemand anders laten vervullen.
Rooster van aftreden: agenderen voor de volgende vergadering.
John: heeft een mail rondgestuurd van Jeroen Veldheer. Congressen voor ouders die verbonden zijn aan
de OPR.
21.00 uur: Sluiting
De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. Voor de datum van de volgende vergadering wordt een
datumprikker gestuurd door Ingrid. De vergadering vindt dan plaats bij SOTOG in Borculo.
Agendapunten voor het volgende OPR overleg:

Managementstatuut

Rooster van aftreden

Kiezen nieuwe voorzitter

Vaststellen huishoudelijk reglement
Een aantal punten moeten worden opgenomen in dit reglement, zoals honorering OPR-leden, rooster
van aftreden, etc. Ingrid stuurt dit regelement aan de leden.
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