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Notulen OPR 

 
Datum  29 november 2018 
Aanwezig Bart Bomer, Jill van den Born, Karin van Dijk, Jacobijn van Etten, Roberta Hofman, 

Sarah de Jonge, Ties Koopmans, Susanne Piras (voorzitter), Marleen Strengers, 
Frederiek Westerveld 

Notulist Esther Nulden 
Locatie  SGA, Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem 
Tijd  19.30 – 21.30 uur 
 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 

2. Vaststelling notulen 08-11-2018 
Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: De voorzitter zal contact opnemen met de directeur van Pro College Bemmel 
over de vertegenwoordiging van Pro College in de OPR (actie).  

 
3. Mededelingen 

•••• SECRETARIAAT OPR 
De secretaris heeft haar functie neergelegd. De voorzitter licht haar vertrek toe. In het eerste 
OPR-overleg in het nieuwe jaar neemt de OPR afscheid van haar.  
 
Op dit moment is geen van de OPR-leden in de gelegenheid de functie van secretaris over te 
nemen. De voorzitter zal de taken tijdelijk overnemen. De functie zal regelmatig geagendeerd 
worden met een verzoek tot invulling.  
Op termijn worden waarschijnlijk de werkgroepen lwoo en ondersteuningsmiddelen van het SWV 
samengevoegd. De voorzitter zal informeren of dit het geval zal zijn en wanneer (actie). Op dit 
moment zijn er geen OPR-leden beschikbaar voor de lwoo-werkgroep. Sommige leden treden 
over een half jaar af. Anderen hebben geen binding met lwoo.  
 

•••• DATUM SCHOLING OPR 
Klaas Jurjens van het CNV kan een cursus van 2,5 uur verzorgen voor maximaal 20 personen. 
Besloten wordt dit te plannen op 4 april 2018 vanaf 18.00 met een pauze. Er kunnen ook 
medewerkers vanuit de GMR/MR of bestuurders uitgenodigd worden.  
Bart Bomer spreekt af met Klaas Jurjens en vraagt een overzicht van de inhoud van de cursus op 
(actie).  
 

•••• WERKGROEPEN SWV 
WERKGROEP ONDERSTEUNINGSMIDDELEN 
De werkgroep komt in de eerste week van december voor het eerst sinds juni weer bij elkaar. De 
werkgroep heeft een verdeelsleutel voor de ondersteuningsmiddelen gemaakt en over 
inhoudelijke zaken gesproken. Er moet nog duidelijkheid komen over hoe de geldstromen gaan 
lopen vanaf 1 augustus 2019, hoe de BPO-ers (begeleiders passend onderwijs) ingezet kunnen 
worden en hoe hun expertise in de scholen gewaarborgd is.  

 
4. OPR punten van vergadering 

• VOORSTEL KLEINERE SAMENSTELLING OPR 
Het voorstel krijgt vier tekstuele wijzigingen (namen). 
Er wordt gezocht naar een ouder bij SGOMB of Pro College Bemmel, een leerling bij Quadraam 
en een personeelslid bij Aeres. 
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De voorzitter brengt de kleinere samenstelling van de OPR in stemming. 
De leden stemmen unaniem voor. 
 

• AANPASSING MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Het medezeggenschapsstatuut moet worden gewijzigd en het huishoudelijk reglement moet 
worden aangepast met de kleinere samenstelling van de OPR. De gewijzigde versies worden op 
het volgende OPR-overleg geagendeerd. 
 
Actie: Susanne Piras en Roberta Hofman passen het medezeggenschapsstatuut en het 
huishoudelijk reglement aan.  
 

• OVERLEG MET DE DIRECTEUR VAN HET SWV 
De OPR-leden spreken vanuit de scholen en denken constructief kritisch mee op bestuursniveau 
in het overleg met het SWV vertegenwoordigd door de directeur. De OPR-leden kunnen aan de 
scholen die zij vertegenwoordigen via de MR kritische vragen stellen over de begroting en het 
jaarverslag van de scholen in verband met de besteding van lwoo-gelden. De voornaamste taak 
van de OPR is om het ondersteuningsplan van het SWV te beoordelen.  
Er zijn nog geen checks & balances ingesteld voor het inzetten van de voormalige lwoo-gelden. In 
het ondersteuningsplan zou meer gewaarborgd kunnen worden hoe dit geld ingezet moet gaan 
worden. De werkgroep lwoo is 28 november 2018 bijeen geweest. De OPR heeft nog niet met 
zekerheid vernomen welke verdeelsleutel door de werkgroep lwoo geadviseerd is. De leerlingen 
met een lwoo-behoefte worden financieel gezien verdeeld over alle scholen. De OPR wil in het 
ondersteuningsplan of in de bijlagen daarvan meer uitwerking zien hoe vanaf de start van de 
nieuwe verdeling in de behoeften van die leerlingen voorzien kan worden.  
 

• WIJZIGING ONDERSTEUNINGSPLAN 
Aan de OPR is het op het punt van lwoo gewijzigde ondersteuningsplan voorgelegd. De OPR kan 
zich vinden in de beslissing opting out vanaf 1 januari 2019 in te laten gaan. De tekst van 
paragraaf 3.4 van het ondersteuningsplan is echter vaag en op meerdere manieren uit te leggen. 
De vier fases van de overgangsperiode zijn niet duidelijk beschreven. De werkwijze is door de 
directeur toegelicht, maar staat niet inzichtelijk voor de OPR op papier. De OPR wil zich baseren 
op schriftelijke informatie. Aangezien de overgangsperiode van vier jaar een compleet 
diplomatraject voor een leerling is, moet er een duidelijk beeld zijn hoe de leerlingen met 
leerwegondersteuning in de gewijzigde situatie bediend worden. Vooral in de situatie dat een 
school de leerwegondersteuning voor een leerling niet meer kan bieden en op zoek moet gaan 
naar een school die dat wel kan.  
 
In het ondersteuningsplan wordt verwezen naar notities met werkwijzen. Deze notities zijn nog 
niet verstrekt aan de OPR.  
De verdeelsleutel is mogelijk in de werkgroep lwoo op 28 november 2018 vastgelegd, maar dit is 
nog niet meegedeeld aan de OPR. De verdeelsleutel zou onderdeel moeten uitmaken van het 
ondersteuningsplan. 
De impact van het arrangement “Jan Ligthart” op de lwoo-gelden is onvoldoende duidelijk 
geformuleerd in het ondersteuningsplan. 
 
De OPR is zich ervan bewust dat de keuze voor opting out lwoo en het gewijzigde 
ondersteuningsplan voor 15 december 2018 bij de Inspectie van het Onderwijs ingediend moeten 
worden. De OPR is nu gevraagd met een stuk in te stemmen waarvan de onderliggende notities 
en de definitieve verdeelsleutel ontbreken.  
 
De OPR adviseert bij paragraaf 3.4 een verwijzing naar een notitie op te nemen met de werkwijze 
van de zachte landing bij het uitvoeren van opting out. De OPR ontvangt deze notitie graag.  
De OPR adviseert invulling te geven aan de verdeelsleutel en duidelijk te maken hoe die invulling 
gerealiseerd gaat worden met een borging van de planning van de invulling en van de 
verantwoording die scholen afleggen over de financiële middelen zodat gegarandeerd wordt dat 
de lwoo-leerlingen bediend gaan worden. De OPR verneemt graag gedurende het overgangsjaar  
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wat de werkgroepen geadviseerd hebben en wat besloten wordt en verwacht dit terug te vinden in 
een aanpassing van het ondersteuningsplan van 2016-2020 of in een onderliggend stuk daarvan.  
 
De voorzitter stelt voor in te stemmen met de aanpassing opting out lwoo in het 
ondersteuningsplan 2016-2020 nummer 3 samen met een dringend advies voor het opstellen van 
een notitie over de uitvoering en de borging van de zachte landing en over de verdeelsleutel 
binnen het overgangsjaar. De meerderheid van de OPR stemt hiermee in. 
Actie: Susanne Piras en Frederiek Westerveld stellen een brief aan de directeur op.  
  

5 Rondvraag 

− Bij het bespreken van schoolbegrotingen binnen de MR kan gevraagd worden naar de 
inzichtelijkheid van de gelden van het SWV en de verantwoording van de besteding van die 
gelden.  

− De OPR is uitgenodigd voor een ontmoeting met het bestuur. De datum en de vorm van dit 
overleg zijn nog niet bekend. De voorzitter vraagt dit na (actie).  

− De voorzitter roept de leden op erover na te denken welke rol de OPR kan spelen richting het 
bestuur/directeur in verband met de werkgroepen.  

− Het SWV 25-06 heeft een intentieverklaring tot samenwerking met SWV De Liemers. Twee 
leden zullen wat informatie vergaren over aangrenzende samenwerkingsverbanden (actie).  

 
6. Sluiting 

Het volgende OPR-overleg vindt zo nodig plaats op 21 februari 2019 van 19.30-21.30 uur bij het 
Stedelijk Gymnasium, Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem.  
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur.  


