
     

 

 
 
Concept verslag OPR 05-02-2020 
Aanwezig: Ivo Verploegen (plaatsvervangend voorzitter), Debby Drost, Wendy de Jonge, Sarah Gieselaar, Brigitte van 
Kuppeveld, Trudis vd Hucht, Leonard Houben, Jessica Janssen, , Esther Roelofs, , Tinie van Aalsum (bestuurder 
Stromenland),) Cathelijn Lansu (notulist) 
Afwezig:, Kitty Klop, Lindsey van Eldik, Stanley Willems 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
 
2. Notulen 16-12-2019 

Naar aanleiding van en tekstueel: 
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen. Ze worden vastgesteld. Cathelijn plaatst ze op de 
website. Actie 48 
Actielijst 

- 010 Scholing 

Wendy heeft scholing uitgezocht. 

Scholing over de financiële stroming binnen het samenwerkingsverband. Scholing 14 april 19.30- 22.00 

uur. 

- 042 Middelen SMW 

GHUM heeft dit niet. Dit is een bestuursbesluit geweest voor 2017. 

De reden is onbekend waarom deze financiën verdeeld zijn over drie platforms. 

- 049 Mail toegang Ivo regelen 

- 050 Contact steunpunt over toestaan aanpassingen verkiezingsreglement  

- 051 Agenderen verkiezingen regelement  

- 052 Brigitte checklist, b 

- 053 GMR Kans en Kleur vragen de verslagen van de inputbijeenkomsten waar de OPR aanwezig is 

geweest.  

 
4-jarig onderzoek inspectie 

- Coördinatoren van de platforms, raad van toezicht, OPR 

Michiel de ruiter en Daltonschool de Meijboom, twee scholen van Conexus zijn bezocht 

- Tussen voorziening hoogbegaafd, OPDC, ortho pedagogisch didactisch centrum → herstelopdracht 

Waarderingskader samenwerkingsverband: beide onderdelen opbrengsten en kwaliteit voldoende 

 
3. Samenvatting en conclusies eindrapportage monitor basis- en extra ondersteuning 

• Er lijken veel verschillen te zijn, maar is dat ook zo? 

• Cijfers komen niet altijd overeen 

• Bij Kans en Kleur weinig respons, opvallend omdat dit gezamenlijk is ingevuld tijdens een stichting dag. 

• Beeld leraren en ouders niet meegenomen 

• Conclusies weinig concreet 

• Hoe worden de doelen verder werkt in de platforms 

 

Het is bedoeld als instrument voor cultuur beïnvloeding.  

Gevolg er zijn diverse gesprekken gevoerd tussen de verschillende geleding. 

Het is opmaat naar een meer geobjectiveerd instrument, termijn is onbekend. 

 
4. Routekaart aanvraag toelaatbaarheidsverklaring 

• Een eenvoudigere beknopte versie voor ouders met een link naar het volledige document. 

• TLV laag, midden, hoog staat niet uitgelegd. 

 
 



     

 

 
 
5. Derde kwartaalrapportage 2019 

• Afgelopen 2 jaar gestuurd op de onderbesteding 

• Afbouwen van het eigen vermogen 

• Anders begroten, de financiën van november meenemen in de begroting 

• Er wordt meer geld in passend onderwijs gestopt 

• Het aantal kinderen SBO en SO stijgt. De afdracht naar regulier onderwijs is daardoor minder. 

• Bestemmingsreserve wordt versneld ingezet, zodat het gat tussen de uitgave van 2019 en 2020 niet te 

groot wordt. Projecten kunnen dan doorgang vinden. 

• Landelijke een grotere instroom bij SO, ook zichtbaar bij Stromenland 

 
6. Jaarverslag OPR 2019 
Ivo heeft dit gemaakt. Er volgen nog wat aanpassingen. 

 
7. Mededelingen en rondvraag 

• Aanpassing in het verkiezingsreglement.  

Bij steunpunt navragen of dit toegestaan is. 

• Samenwerkingsverbanden op de kaart → nieuwe website  

 

ACTIELIJST 

 

 Datum Acties Wie? Gereed 

     

048 05-02-2020 Notulen 16-12-2019 op website plaatsen Cathelijn  

046 16-12-2019 Aantal vergadering OPR bespreken OPR 22-01-2020 

041 16-12-2019 Primos prognose bespreken met controller Tinie  

040 16-12-2019 Terugkoppelen uitleg in begroting pag. 2 en 6 naar 

controller 

Tinie  

039 16-12-2019 Profilering OPR bespreken op eerstvolgende 

vergadering 22-1-2020 

OPR 22-01-2020 

 
 
Vergaderschema 2019-2020 
 
Maandag 9 maart met bestuurder  Nieuwe leden OPR aanwezig 
Dinsdag 14 april  zonder bestuurder 
Woensdag 27 mei met RvT en bestuurder Compleet 
Maandag 15 juni  met bestuurder 


