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Verslag van de OPR 20 september 2017 Actie 

Aanwezig; 

Aalsmeer: Leonore Melkert 

Amstelveen: Niesje van Mourik, Liliana Lopes  

Ouder-Amstel, Nicole Prins, Yvonne Brekelmans 

SO en SBO: Mannon  Houthuijs, Paula Sanders,  

Uithoorn:  

Amstelronde: Joost van Caam 

Verslag: Wilma van Drunen 

 

Afwezig: 

Marije Stolk, Ingeborg Veltman 

 

 

Opening en vaststelling agenda 

Nicole Prins opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Er zijn twee afmeldingen, Ingeborg Veltman en Marije Stolk.  

 

 

Verslag OPR 14 juni 2017 

Naar aanleiding van: 

Pag. 1, Klankbordgroepen moeten nog geformeerd worden.  

Pag,3, jaarplan, moet nog aangepast worden door Nicole. Jaarverslag is reeds 

verzonden, maar nog niet door iedereen gezien.  

Vanavond vaststellen wie naar de bespreking met de Raad van Toezicht gaat.  

Niesje heeft contact opgenomen met de betreffende scholen/MR. Dit wordt later 

opgepakt. Op de agenda voor volgende keer, powerpoint is alweer achterhaald. 

Benieuwd naar de ervaringen hierover. Yvonne en Nicole gaan dit samen 

oppakken. Leonore heeft contact hierover met de school. 

 

Vacature OPR lid Ouder Aalsmeer en leerkracht SBO-SO moet nog worden 

uitgezet. 

 

 

Ondersteuningsplan 2018-2022 1e concept 

vragen voor Joost over het Ondersteuningsplan? 

-goed leesbaar 

-stand van zaken zijn opgenomen, beloften is dat wel een goed woord?  Liever 

vervangen door doel of ons streven.   

-Pag.11 4.1, gezamenlijk hebben de schoolbesturen en het SWV gesteld dat  

mondelinge aanmeldingen ook geldig zijn. Dit zou schriftelijk moeten zijn. Dit ivm 

de zorgplicht van de school die nu wel erg vaag is. Nogmaals bij Joost navragen 

hoe de procedure precies is.  

-beloften, de beoogde resultaten , 7 en 8 weinig concreet. Wat betekent precies 

goed onderwijs op alle scholen? Wat zijn de kwantitatieve doelstellingen dan 

hierbij. 

-alle leerlingen krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben… hoe meet je dat? 

-streven naar een hoog kwaliteitsoordeel, hoe maak je dat concreet? 
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Het is ongelooflijk lastig om doelstellingen te maken voor 4 jaar. als je dat als 

belofte doet, dan is dat wel heel stellig. SMART kan houvast geven.  

 

Hoe zit het met de privacy van de gegevens van leerlingen? Afstemmingsoverleg 

voor de kernoverleggen. 

 

Zoveel mogelijk gelden naar de scholen, vrijheid is voor de scholen om dat in te 

zetten. Hoe wordt dat gecontroleerd. Verantwoording van de gelden is vastgesteld.  

 

Dyscalculie staat niet opgenomen in het plan, waarom wel dyslexie? 

 

Klankbordgroepen op welke manier? 

Zijn hier suggesties over vanuit de OPR Hoe raadplegen we de achterban? Goed 

om de MR-en of GMR te raadplegen, maar om een ouderraadpleging te doen is 

wellicht een stap te ver voor de OPR.  

  

Uitgangspunten aanstelling leden OPR  

De opzet is gemaakt, zodat het reglement kan worden aangepast.   

OPR lid benoem je voor vier jaar, een kieslijst bestaat niet, dus dat moet 

aangepast worden in het reglement.  

Als een lid voor de OPR wordt benoemt is dat voor vier jaar, als je nieuwe leden 

zoekt doe je dat in mei-juni zodat deze in september kunnen intreden. Als iemand 

stopt binnen de termijn, krijgt het nieuwe lid de volledige vier jaars benoeming 

vanaf september dat jaar. Er wordt opgenomen dat er altijd nieuwe verkiezingen 

komen voor een nieuw lid OPR, ook als dat tussentijds plaatsvindt.  

Rooster van aftreden; 

Niesje tot 2019  

Yvonne tot 2018 

Leonore tot 2019 

Paula, tot 2017 darom nu werven voor leerkracht SBO-SO 

Marije tot 2018 

Mannon tot 2018 

Nu gaan werven personeel SO/SBO en voor ouder Aalsmeer 

Vervolgens in mei/juni voor drie personen werven, leerkracht Ouder Amstel, ouder 

SBO-SO en ouder Uithoorn.  

  

Gesprek Raad van Toezicht 

Gesprekken met de OPR en RvT staan gepland op 28 november en 10 april.  

Niesje Nicole en Paula melden zich aan voor 28 november, als dat rond 18.00 uur 

kan plaatsvinden.  

10 april, Yvonne, Leonore en Liliane 

Als gepsrekspunt wordt het Ondersteuningsplan en een toelichting op de rol van de 

RvT  geagendeerd.  

Voor het volgende overleg worden als punt van aandacht genoemd: 

-toezichtskader 

-werkbezoeken 

-passend onderwijs 

-samenwerking gemeenten 

 

 

 

 

Tussentijdse rondvraag   
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-opgemerkt wordt dat het fijn is om eerst zelf als OPR te vergaderen, voordat Joost 

aanschuift. Nicole gaat dit met Joost bespreken om als standaard in te voeren.  

 

Bespreking eerste concept Ondersteuningsplan  

Dit is het eerste concept, wat eerst bij alle geledingen wordt besproken. Daarna 

komt er een tweede concept.  

Het plan is redelijk vlot leesbaar, echter redactioneel moet er nog een en ander 

aangepast worden.  

Uitgangspunt blijft sturing via het schoolmodel, autonomie bij bestuur en school. 

Voor alle  kinderen goed onderwijs is uitgangspunt, waarbij de zorgplicht 

allesbepalend is voor alle kinderen. Basis en extra ondersteuning, geprobeerd is 

om duidelijk aan te geven hoe daar mee omgegaan wordt. Alles wat de school doet 

is basisondersteuning. Alles waar hulp voor komt is extra ondersteuning. 

Formeel moet de begroting opgenomen worden in het OP. OPR heeft ook inspraak 

over de meerjarenbegroting. OPR kan en moet dus kritisch meekijken/meedenken.  

 

De speerpunten moeten nog verder uitgewerkt worden: 

- leerkracht doet er toe 

- extra uitdaging voor bijv. hoogbegaafden 

- samenwerken van scholen met jeugdhulp en gemeenten, ook aandacht voor 

SBaO en SO scholen hierin. 

- ontsluiten van expertise naar SbAO naar BO en SO naar Sbao. Kennis delen in de 

meest brede zin des woords.  

 

Vragen aan Joost: 

-privacy regelingen, hierover staat niets over opgenomen in het 

Ondersteuningsplan. Binnenkort wordt er getest met de portal zodat er 

versleutelde dossiers kunnen worden verzonden. Dit zal voor alle scholen gaan 

gelden en is in lijn met de privacy wet.  

-dyslexie, geen dyscalculie, dyslexie is een ontwikkelstoornis en zit bij de 

jeugdhulp van de gemeenten. dyscalculie valt hier niet onder.  

-beloftes, geen kind meer thuis dit is wel vergaand, moet je dat wel belofte 

noemen? Het geeft de bestuurders een stevige opdracht, waar ze zelf voor hebben 

gekozen in de deelnemersraad. Echter schept dit wel verwachtingen die niet altijd 

gerealiseerd kunnen worden. Je kunt beloften veranderen in streven, dit geeft iets 

meer ruimte in de plannen.  

-wat houdt concreet in: alle kinderen ontvangen de ondersteuning die ze nodig 

hebben? Moet dat niet beter uitgewerkt worden met bijvoorbeeld de achter 

liggende gedachte, waarom wilt je dat maak dit concreet. Sneller signaleren en 

sneller een plan maken. SWV moet snel reageren.  

-mondelinge aanmelding van leerlingen in relatie met de zorgplicht. Hoe kan dit 

goed worden ingevoerd binnen de scholen van Amstelronde. Het blijkt nu nog niet 

helemaal helder te zijn op de scholen.  

 

-de leerkracht doen ertoe wordt in het Ondersteuningsplan gesteld. Hoe borg je 

dat, hoe worden de gelden ingezet. Heeft een leerkracht hier ook iets over te 

zeggen. In de GMR kun je de individuele besturen hiernaar vragen. Het zou ook 

onderwerp van gesprek moeten zijn binnen de scholen. De verantwoording van de 

gelden is achteraf op bestuursniveau.  
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Hoe wordt het Ondersteuningsplan besproken binnen verschillende geledingen? 

-Joost wil graag in samenspraak met de OPR inspraakavonden met leerkrachten, 

ouders, MR-en enz. organiseren. De OPR wil hieraan meewerken.  

Joost organiseert de avonden in de loop van dit schooljaar, vanaf februari na de 

open avonden van groep 8. 

 

 

Jaarplan 2017-2018 en onderlegger 

Dit komt op de agenda voor de volgende OPR vergadering. Waarbij ook een 

rapportage volgt over het eerste halfjaar van 2017. 

 

 

 

 

. 

Rondvraag en sluiting   

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag. Nicole sluit de vergadering om 21.45 

uur.  

 

 

 


