Verslag OPR 9 maart 2017
Aanvang
Plaats

: 20.00 uur
: sbo De Springplank
Kruithuis 2 Harderwijk

Aanwezig:
Liesbeth Wonink (Harderwijk) voorzitter
Mireille Wolf-Rouwhorst (Elburg) – secretaris-penningmeester
Andreas Alt (Nunspeet en Hulshorst)
Nelleke Hegeman-Mekking (Nijkerk)
Mark Helmink (Epe en Vaassen)
Peter Hulstein (Zeewolde)
Marcel de Schipper (Harderwijk)
Ilse Plat-Verkoyen (Hoevelaken)

Mirjam Bresjer (Nijkerk)
Jolande van Olst (Nunspeet)
Jolanda Pieltjes (Nunspeet)
Rozemarijn Sluijter-Kamp (Ermelo)
Annewil Strijker (Nunspeet)
Elja Swart (Zeewolde)

Namens bestuur Zeeluwe: Pieter den Besten toehoorder
Namens Zeeluwe: Karin Verkerk directeur bestuurder
Notulist: Ellen Borst
Afwezig m.k.:
Jurgen van Ree (Putten)
Chantal Spoel (Nijkerk)
Joop Witteveen
Dirk Lagerweij (Epe) – neemt afscheid
1. Opening
Liesbeth Wonink, voorzitter, opent de vergadering.
-

voorzitterschap OPR
Dirk Lagerweij, voorzitter, is niet herkozen als OPR lid. Hierdoor wordt Liesbeth, voorheen
reserve voorzitter, voorzitter van de OPR. Liesbeth vraagt om een vicevoorzitter te
benoemen.

-

vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.
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2. Nieuwe OPR leden stellen zich voor en er volgt een voorstelronde
Nieuwe leden:
Oudergeleding:
Marcel de Schipper
Peter Hulstein
Andreas Alt

Personeelsgeleding:
Rozemarijn Sluijter-Kamp - Margrietschool Ermelo
Annewil Strijker
- Petraschool Nunspeet

Dirk Lagerweij neemt afscheid en bedankt iedereen.
Nelleke: jammer dat Dirk onvoldoende stemmen heeft gekregen. Mensen die herkiesbaar zijn,
zouden niet weggestemd moeten kunnen worden.
Actie: het verkiezingsreglement wordt door Nelleke en Mireille doorgenomen samen met
iemand met een juridische achtergrond. Joop Witteveen wordt hiervoor gevraagd. Voorstel
verkiezingsreglement volgende vergadering agendapunt.
Dirk merkt op dat de reglementen van scholen anders zijn dan bij bedrijven.
Aandachtspunten:
mogen secretaris en voorzitter tegelijk verkiesbaar zijn
als een OPR lid eerder stopt, neemt de opvolger de openstaande periode over
herkiesbare leden blijven OPR lid
Marcel merkt op dat het zo wel een eerlijk systeem is, maar continuïteit ook belangrijk is.
Afspraak: Volgende OPR vergadering wordt verkiezingsreglement geagendeerd en voorstel
besproken.
3. Mededelingen
-

brief bestuur terugtreden 2 bestuursleden – Pieter informeert OPR
OPR waardeert de toelichting van Pieter en is gerustgesteld.
Werving van 2 nieuwe bestuursleden wordt in gang gezet zodra toetsingskader
is afgerond. Dit is rondom mei. Policy Governance loopt en gaat door.

-

reactie OPR n.a.v. brief bestuur terugtreden 2 bestuursleden

-

nieuwsbrief maart 2017
Reserve voor expertise staat in de nieuwsbrief heftig vermeld volgens Mireille.
Pieter legt het uit en OPR is gerustgesteld.
Karin benadrukt: “Afbouw steunpunt per 1 augustus 2017, mits er dekkend netwerk is.”
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4. Verslag OPR d.d. 12 januari 2017
Pagina 2. OPP is SOP.
Pagina 4. VvA 11 april.
Paginanummers toevoegen.
De schoolbesturen die een school zonder een SOP hebben, zijn schoolbesturen die meerdere
scholen onder zich hebben.
De notulen worden met inachtneming van bovenstaande wijzigingen vastgesteld.
5. Stand van zaken – door Karin Verkerk
- richtlijnen egalisatiefonds – is nog niet besproken in het bestuur
In de eerst volgende bestuursvergadering van 3 april wordt egalisatiefonds besproken.
Er is 736.000 euro gereserveerd voor arrangementen en solidariteitsfonds. Hiervoor zijn
spelregels nodig.
Karin maakt een voorstel om met een aantal schoolbesturen van 4 à 5 mensen dit proces de
komende maanden vorm te geven. Er liggen voorstellen vanuit Harderwijk, Elburg en Nijkerk.
Karin nodigt de OPR uit om ideeën, wensen of als men mee wilt doen dit te melden bij Karin.
- toezichtkader bestuur (Policy Governance)
Bestuur met 7 leden: waaronder een onafhankelijke voorzitter, een onafhankelijk toeziend lid
vanuit OPR en een directeur-bestuurder. Daarnaast nog 4 toeziend leden vanuit de
schoolbesturen. Toeziend bestuurders en uitvoerend bestuurder in één bestuur; dit is een
one tier model.
De bijstelling van het toezichtkader op basis van de principes van Policy Governance houdt in
dat de beslissingsruimte van de directeur-bestuurder nader wordt afgesproken én ook de wijze
waarop de directeur-bestuurder zich over uitgevoerd beleid en bereikte resultaten
verantwoordt. Het gekozen bestuur met de directeur-bestuurder leggen verantwoording af
aan VvA (Vergadering van Aangeslotenen).
De werving en selectie van de 2 nieuwe bestuursleden wordt gedaan door het bestuur. De
kandidaten kunnen zich melden op basis van een profiel en komen vanuit de aangesloten
schoolbesturen. Alle schoolbesturen dragen iemand voor die in het bestuur plaatsneemt.
- lokale gesprekken
Per gemeente is de voortgang van de opbouw expertise en het dekkend netwerk met alle
schoolbesturen besproken. Vanuit alle gemeenten is de urgentie om het goed te regelen.
Constatering is dat er veel beweegt, maar nog niets is afgesloten.
Marcel vraagt hoe we weten of er een dekkend netwerk is.
Dekkend netwerk is:
 Kun je elk kind met een extra ondersteuningsvraag een plek bieden. De scholen
moeten hier met elkaar antwoord op kunnen geven.
 Aantal casussen van thuiszitters.
 Doorlopende lijnen
 Afstemming jeugdbeleid
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Karin geeft aan dat er nog geen volledig dekkend netwerk in alle gemeentes is.
Elk jaar moet er gemonitord worden om passend te blijven.
Mark merkt op om handelsvaardigheid en handelingsverlegenheid bij leerkrachten en IB-er’s
op te nemen in de monitor.
De lokale verslagen worden volgende week toegezonden aan de schoolbesturen en
gemeentes. Hierna worden bestuur, VvA en de OPR geïnformeerd.
- jaarverslag, inclusief de jaarrekening 2016
Het jaarverslag is naar de accountant gestuurd. Het resultaat van het afgelopen jaar is een
positief resultaat. Een belangrijk deel van dit resultaat wordt toegevoegd aan de verschillende
reserves om deze op het afgesproken niveau te brengen. Het overig positief resultaat zal
worden verdeeld over de aangesloten schoolbesturen ten behoeve van de realisering van de
doelen van passend onderwijs.
5. Hoogbegaafdheid
Bijlage: Verslaggesprek met Mieke Brons, plusklas (hoog-)begaafde kinderen groep 2-3-4,
2 februari 2017
Scholen kunnen niet altijd passend onderwijs bieden aan leerlingen met hoogbegaafdheid.
Hoogbegaafde leerlingen, waarvoor een plusvoorziening ontoereikend is of niet passend, worden
nu verwezen naar Leonardo onderwijs of particulier onderwijs. In de onderbouwgroepen zijn er
geen plusklassen. Toch is er bij jonge kinderen ook zeker behoefte aan een plusklas.
Kosten Leonardoschool, zie bijlage, € 1.000,= per leerling per leerjaar. Dit is een soort onvrijwillige
bijdrage.
Mireille geeft een voorbeeld hoe het gaat in Elburg. Haar dochter krijgt verdieping en verrijking
aangeboden.
WISC 2 test kost: € 750,= /kind.
Stichting: € 80,= /maand of in een keer € 750,= per jaar.
Dit zijn bedragen waar ouders op afhaken.
Pieter merkt op dat scholen ondersteuningsmiddelen ontvangen voor passend onderwijs. Dus ook
voor extra ondersteuning. Ouders worden hierover niet goed geïnformeerd.
Nelleke geeft aan dat er kinderen met hoogbegaafdheid zijn die depressief worden.
Rechtsgelijkheid moet er zijn en een keuze voor ouders door goed geïnformeerd te worden. Wat
betreft het financiële gedeelte is dit een gesprek voor de lokale gesprekken.
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Karin merkt op dat dit ook een agendapunt was. In gesprekken blijkt dat scholen hier nog niet uit
zijn. In het besturenoverleg in Harderwijk staat een voorstel voor een aanvullende voorziening
binnenkort op de agenda
Peuterspeelzaal in Harderwijk wil ook graag ondersteuning bij hoogbegaafdheid. Uitgangspunt
swv is; alle kinderen op de juiste school. En dat geldt ook voor hoogbegaafde kinderen. Ouders
horen hier niet voor te betalen. Het ligt heel veel aan school en gemeente.

6. Thuiszitters - ontheffing leerplicht
Er zijn bij Zeeluwe op dit moment 4 thuiszitters. Er is sprake van een thuiszitter als een kind voor
een periode van 4 weken geen onderwijs volgt.
Artikel 5a vrijstelling
Zeeluwe heeft 38 leerlingen met een vrijstelling op grond van artikel 5a voor onderwijs.
Dit is een aandachtspunt. De beslissing ligt bij leerplicht. Sinds kort wordt door leerplicht aan
Zeeluwe gevraagd om een advies inzake een verzoek om vrijstelling.
Deeltijd onderwijs mag vanaf vorig jaar augustus. Dit wordt meegewogen, omdat hier mogelijk
combinaties van onderwijs en behandeling gevonden kunnen worden.
De leerlingen die een vrijstelling hebben, zijn in beeld en worden blijvend gemonitord.
Wettelijk heeft het swv hier geen rol in. Er is een afspraak gemaakt binnen deze regio in het REA
dat de swv-en po en vo hier een rol in gaan spelen. Leerplicht laat in de toekomst het swv een
extra toets doen of er alles is aan gedaan om de leerling onderwijs te laten volgen.
Conflict bij ouders – school en de rol van het swv
Vanaf vorig jaar zomer wordt het swv geïnformeerd bij thuiszitters en conflicten.
Onderwijsconsulenten en leerplicht worden erbij betrokken.
Scholen melden thuiszitters bij de leerplicht van de gemeente waar de leerling geregistreerd staat
en bij het swv. Gemeente en swv rapporteren aan elkaar. Het swv rapporteert ook aan DUO.
7. Jaarverslag OPR conform reglement
Actie: Mireille gaat het jaarverslag maken.
8. Bijeenkomsten MR-GMR scholen Epe en Putten
Bijeenkomst in Epe eerst afgelast door te weinig aanmeldingen. Hierna nieuwe aanmeldingen
ontvangen. Het is dus zeer belangrijk om de uitnodigingen tijdig te versturen.
Het was een geslaagde informatieavond, waarbij 7 à 8 ouders aanwezig waren. Het viel op dat de
aanwezigen weinig wisten van passend onderwijs en de taken van het swv Zeeluwe. Er ligt een
taak voor Zeeluwe om meer haar gezicht te laten zien.
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Bij de bijeenkomst in Putten hetzelfde beeld. Hierbij 7 ouders aanwezig en men wist hier ook
weinig van passend onderwijs.
Ook de aanwezige leerkrachten wisten weinig over Zeeluwe en de financiële gang van zaken. De
informatie, die wel bij de schoolbesturen bekend is, lijkt niet bekend te zijn bij de IB-er’s,
leerkrachten en ouders.
De informatiestroom in Putten verloopt via de IB-er, maar die is ook niet helemaal op de hoogte
over Zeeluwe. Dat de IB-er’s niet goed geïnformeerd zijn, speelt ook in de andere regio’s.
Er is door deze bijeenkomsten veel meer informatie bekend geworden over hoe het passend
onderwijs leeft. Bij een grote opkomst is het verstandig je op te splitsen in kleine groepjes.
Mireille: Zeeluwe aan zet om te communiceren naar scholen.
Elja: besturen ook hierop aanspreken.
Communicatie Zeeluwe:
 Nieuwsbrieven 3x per jaar
 OPR bijeenkomsten organiseert om de achterban te informeren.
Marcel: effect gering door weinig opkomst
 Persbericht
 Website
 Bereikbaarheid op orde
 Reguliere vergaderingen
 Lokale gesprekken
 Karin sluit op onderwerp aan bij IB netwerken
Bij Zeeluwe is gekozen dat schoolbesturen het zelf organiseren en verantwoordelijk zijn. Het
nieuwe OP is gepresenteerd.
(G)MR-bijeenkomst gemeente Nunspeet
Jolande, Jolanda en Annewil zijn hierbij aanwezig en gaan een datum prikken. Karin sluit hierbij
ook aan.
Elja stuurt het programma van de bijeenkomst in Putten op aan Jolande, Jolanda, Annewil en
Mireille.
Verslag van de bijeenkomst is verspreid naar de aanwezigen in Putten en Epe.
Hoevelaken gaat ook een datum prikken. Hierbij zijn aanwezig: Nelleke, Mirjam, Ilse en Chantal.
Het programma wordt gemaild door Elja.
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9. Rondvraag en sluiting
Marcel: op de website staan de verouderde afkortingen LGF en AWBZ.
Andreas: vraagt om meer informatie over de OPR aan Jolande.
Peter vraagt ook om meer informatie te ontvangen over OPR.
Liesbeth, voorzitter, sluit de vergadering om 22.08 uur.

Volgende OPR vergadering is 11 mei 2017 om 20.00 uur
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