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Notulen OPR 

 
Datum:   23 november 2017 
Aanwezig:  Bart Bomer (voorzitter), Jill van den Born, Karin van Dijk, Jacobijn van Etten, Susanne 

Piras, Iris Que, Marleen Strengers, Lyzette Tromp (secretaris), Frederiek Westerveld 
Notulist: Esther Nulden 
Afwezig:  Miranda Opgenoort, Marjolein Kasman 
Locatie:  Mariëndaal, Middachtensingel 12, 6825 HN Arnhem  
Tijd:  19.30 – 21.40 uur 
 

 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering.  

 
2. Gast (oud-voorzitter OPR) 

Piet van den Berg is voorlopig verhinderd vanwege privé-omstandigheden. Hij is beschikbaar voor 
vragen per mail of telefoon. Daarmee vervalt het vervolg van zijn toelichting op financieel inzicht in 
de begroting van het SWV 25.06.  
 
De oud-voorzitter heeft tijdens de vorige vergadering de inkomsten van het SWV toegelicht. De 
voorzitter licht kort de begrote uitgaven voor 2017 toe.  

 
3. a Vaststellen notulen d.d. 14-09-2017 

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.  
 
 b Vaststellen notulen d.d. 26-10-2017 

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.  
 

ACTIELIJST 
De secretaris heeft op 3 november 2017 een mail gestuurd aan de directeur waarmee het 
treasurystatuut en de risicoanalyse zijn opgevraagd. In dezelfde mail is duidelijkheid gevraagd 
over het aantal leden waaruit de OPR moet bestaan vanwege het samengaan van De Brouwerij 
en de Onderwijsspecialisten. De OPR gaat in de tussentijd uit van 16 leden. 

 
4. OPR punten van vergadering 

• Toelichting van bestuur over recente ontwikkelingen 
Het bestuur van de OPR licht enkele recente ontwikkelingen toe.  
 
Tot nu toe ontvangt de OPR geen reactie op schriftelijke communicatie met de directeur en de 
bestuursvoorzitter. De directeur is telefonisch niet te bereiken door de voorzitter van de OPR.  
 
Enkele OPR-leden zoeken contact met de bestuurders van hun school en informeren naar hun 
visie op de OPR en de samenwerking tussen de OPR en het SWV. 
De OPR gaat de directeur uitnodigen voor een deel van iedere OPR-vergadering. 
Het dagelijkse bestuur van de OPR zal opnieuw contact zoeken met de directeur en een overleg 
inplannen.  
De OPR zal informeren wanneer de begroting van 2018 verwacht kan worden en een datum 
plannen voor een toelichting hierop van de directeur.  
De OPR vraagt het jaarverslag van 2016 op. 

 

• BRIEF OPR AAN DIRECTEUR EN BESTUURSLEDEN SWV2506_OKT 17 
Dit agendapunt is niet besproken. 
 

• INGEZONDEN STUK: NOTITIE VAN PIET VAN DEN BERG AAN DE OPR 
Zie agendapunt 2. 
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• INVULLING VOLGENDE OPR-VERGADERINGEN 
De OPR stelt de volgende werkgroepen in: 
Financiën - Karin van Dijk, Bart Bomer en Susanne Piras.  
Opting out - Lyzette Tromp, Frederiek Westerveld, Marleen Strengers en Jacobijn van Etten 
 
De OPR zal zo nodig scholing volgen. 
Lyzette Tromp en Marleen Strengers maken een jaaragenda voor de OPR. 

 

• BESPREKING VOORZITTERSCHAP OPR EN VERKIEZING NIEUWE VOORZITTER OPR 
De voorzitter van de OPR vormt samen met de secretaris het dagelijkse bestuur van de OPR. 
Gesprekspartner namens het bestuur van het SWV is de directeur van het SWV.  
 
Bart Bomer is vice-voorzitter en heeft na het aftreden van Joke Winkelhorst het voorzitterschap 
tijdelijk op zich genomen. 
De OPR besluit Susanne Piras aan te stellen als voorzitter. Bart Bomer blijft vice-voorzitter. 
 
De secretaris zal de directeur van het SWV van de wijziging op de hoogte brengen. Susanne 
Piras neemt kort daarna contact op met de directeur van het SWV voor een afspraak. 

 
5 Rondvraag 

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag. 
 

6. Sluiting 
Het volgende OPR-overleg vindt plaats op donderdag 25 januari 2018 van 19.30-21.30 uur bij 
Briant College, Bethaniënstraat 250, 6826 TJ Arnhem. 
Indien nodig voor het bespreken van de begroting van 2018 wordt een vergadering in december 
gepland. 

 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur.  


