Ondersteuningsplanraad OPR
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer
Notulen vergadering 17 mei 2016
Concept 1

Aanwezig

: ArthurFickel
Laura Doevendans
Marti Engels
Atty van Linschoten
Brenda Luider
Annemieke Michelot
Linda Snoek
Saskia Spee
Yvonne van der Staay
Ekon Hartog

Ouder
Ouder
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Ouder
Leerkracht
Ouder
Leerkracht
Directeur

Afwezig

: Marjolijn Dalm
Lida Groot
Nick Steigerwald

Leerkracht
Leerkracht
Ouder

Jong Leren (voorzitter)
Jong Leren
Aloysius
Meer Primair
Spaarnesant
Meer Primair
Jong Leren
Vrije Scholen
Montessori
Samenwerkingsverband
Haarlemmermeer
Jong Leren
SEIN
Aloysius

1.

Opening
Arthur opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Marjolijn en Lida hebben zich afgemeld, Laura en Annemieke komen later.

2.

Notulen 18 april 2016
Bladzijde/punt
1/3 OPR-verkiezingen: 2e alinea verwijderen.
De notulen worden vastgesteld.

3.

Mededelingen
Geen.

4.

Bespreking werkwijze OPR met Ekon Hartog, directeur/bestuurder
Bekeken wordt hoe de werkwijze van de OPR voor nieuwe leden aantrekkelijk
gemaakt kan worden. Belangrijkste taak van de OPR is in te stemmen met het
ondersteuningsplan. Ekon is van plan om het ondersteuningsplan om de twee jaar ter
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instemming aan de OPR voor te leggen. In de tussenliggende periode zal aan de OPR
op een andere wijze invulling moeten worden gegeven. Gedacht wordt aan
uitwisseling van informatie en ervaringen met het ondersteuningsplan. Welke zaken
van passend onderwijs lopen wel/niet goed. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor
een school met een kind met het syndroom van down. Hoe kan er een relatie gelegd
worden tussen het ondersteuningsplan en de praktijk. Ouders en soms ook scholen
zijn soms niet op de hoogte passend onderwijs.
De planning van OPR-vergaderingen kan er als volgt uitzien:
Eerste jaar: drie bijeenkomsten in oktober, februari en juni waarin de resultaten van
het ondersteuningsplan worden besproken en er vooruit gekeken wordt op
toekomstige wijzingen. Daarnaast terugkoppeling van congresbezoeken en
bijeenkomsten met voorlichting over het ondersteuningsplan.
Tweede jaar: vier bijeenkomsten in oktober, februari, april en juni. Bespreking van de
wijzigingen van het ondersteuningsplan en instemming.
Er worden twee commissies ingesteld die zich met onderwijs en financiën bezig
houden. Van tevoren wordt een jaarplanning opgesteld zodat er duidelijk is wat op
welke vergadering besproken wordt (bijvoorbeeld in februari de financiën).
Deze vergaderstructuur wordt opgenomen in de brief aan de MR-en waarin de OPRverkiezingen worden aangekondigd. Aankomende OPR-leden zijn dan beter op de
hoogte van wat van hen verwacht wordt.
De volgende OPR-leden zijn bereid om in de komende periode het OPR-lidmaatschap
voort te zetten:
School
Afgevaardigde
Stelt zich beschikbaar
Meer Primair
Annemieke
Ja, voor één jaar
Aloysius
Marti
Ja
Montessori
Yvonne
Nee
Sopoh
Niet bekend
Vrije Scholen
Saskia
Nee
Jong Leren
Linda
Ja
5.

Ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan zal, vanwege de mogelijke samenvoeging van een aantal
SBO-scholen, uitgebreid worden. Bij de inspectie is uitstel gevraagd tot 1 juli 2016.
Volgens de wet is echter alleen de staatssecretaris gemachtigd om uitstel te verlenen.
Ekon zal het gewijzigde ondersteuningsplan, al dan niet met uitbreiding over SBO,
voor 1 juli a.s. aan de OPR (per e-mail) ter instemming voorleggen. De looptijd van
het ondersteuningsplan is twee jaar.

6.

Vaststellen verkiezingsreglement
Het Verkiezingsreglement OPR samenwerkingsverband passend onderwijs wordt
vastgesteld.

Notulen 17-05-2016
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7.

Nieuwe OPR/verkiezingen
Conform artikel 1 lid 2 van het verkiezingsreglement wordt een verkiezingscommissie
samengesteld. De leden zijn Arthur, Annemieke, Lida en Linda.
Volgens artikel 3 lid 3 van het verkiezingsreglement deelt de OPR ten minste acht
weken vóór de verkiezingsdatum mee en binnen welke termijn personeel en ouders
zich kandidaat kunnen stellen voor de OPR.
Wanneer deze de termijn van acht weken wordt aangehouden kunnen er pas in het
nieuwe schooljaar verkiezingen worden gehouden.
Het is van belang dat de kandidaten voor de OPR voor de zomervakantie bekend zijn
vanwege de taakuren die leerkrachten aan het begin van het nieuwe schooljaar
moeten opgeven. Besloten wordt om af te wijken van deze termijn en er wordt
vastgesteld dat geïnteresseerden in de OPR zich tot 3 juli a.s. per e-mail kunnen
aanmelden bij de OPR.
Arthur heeft een concept e-mail opgesteld voor de werving van nieuwe leden van de
OPR. De volgende opmerkingen worden toegevoegd:
- De rol van de OPR. Bij wet is geregeld dat de OPR instemmingsrecht heeft op het
ondersteuningsplan. Dit betekent dat het ondersteuningsplan steeds voor een
periode van twee jaar wordt vastgesteld. In de tussenliggende periode vergadert
de OPR drie maal per schooljaar. In het eerste jaar na vaststelling laat de OPR zich
informeren over de realisatie van het ondersteuningsplan, nieuwe inzichten en
interne en externe ontwikkelingen. In het volgende schooljaar wordt dezelfde
frequentie van vergaderen gebruikt om uiteindelijk eventuele aanpassingen en
wijzigingen van het ondersteuningsplan van instemming te kunnen voorzien
binnen de wettelijke termijn. De OPR werkt met commissies op het gebied van
onderwijs en financiën. De commissies laten zich informeren over relevante
onderwerpen zodat bij de vergaderingen de gehele OPR wordt geïnformeerd en
er tot besluitvorming kan worden overgegaan.
- Het aantal OPR-leden is twaalf, zes ouders en zes leerkrachten. Het is niet
noodzakelijk dat OPR-leden lid zijn van de MR of GMR.
- Het streven is om zoveel mogelijk schoolbesturen te laten participeren in de OPR.
- Leerkrachten kunnen 60 uur verwerken in hun taakuren. Ouders ontvangen een
vergoeding.
Indien zich te weinig kandidaten voor de OPR melden of er te weinig schoolbesturen
in de OPR vertegenwoordigd zullen zijn zal Ekon bij de schoolbesturen erop
aandringen te zorgen voor voldoende kandidaten.
De planning wordt als volgt vastgesteld:
- Voor 24 mei overeenstemming over de tekst van deze e-mail en deze versturen
naar MR-en en directies.
- Voor 3 juli aanmelding van OPR-kandidaten.
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-

4

4 juli bij meer dan twaalf kandidaten worden er aan het begin van het nieuwe
schooljaar verkiezingen georganiseerd.
5 juli laatste OPR-vergadering Bij Den Burgh.

8.

Rondvraag
Geen.

9.

Sluiting
De vergadering wordt rond 21.50 uur gesloten.

Actielijst
Wat

Termijn

Brief oproep OPR-verkiezingen naar MR-en versturen

24/05/2016

Aanmelding OPR-kandidaten

03/07/2016

Bekendmaking wel/geen OPR-verkiezingen

04/07/2016

Laatste OPR-vergadering

05/07/2016

Notulen 17-05-2016

