
Agenda OPR 19.1008 
 

  
AGENDA 

bijeenkomst OPR  
 
Datum en tijd 8 oktober 2019, 19.00 – 20.30 uur 
Plaats  OPDC Utrecht, Van Lieflandlaan 117, vergaderzaal begane grond 
Voorzitter  Bertine Mink van der Molen 
Leden Ruben Bloemen (De Kleine Prins, vertegenwoordiger personeel), Helene Gaasbeek (PCOU, 

vertegenwoordiger personeel), Agnes ter Elst (Fritz Redl, vertegenwoordiger personeel),  
Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen (NUOVO Scholengroep, vertegenwoordiger personeel), 
Sylvia van Lieshout, (Willibrord Stichting, vertegenwoordiger ouders), Marloes van Erp 
(Willibrord Stichting, vertegenwoordiger personeel) 

Namens SWV Ank Jeurissen (directeur Sterk VO), Harriët Smit (programmaleider passend onderwijs) 
Toehoorder Nienke Eggink, namens de MR van Sterk VO  

  
1. Welkom en opening door de voorzitter (19.00 uur) 

 
2. Vaststellen van de agenda  

 
3. Mededelingen vanuit de OPR en Sterk VO (19.05 uur) 
- De ingediende subsidieaanvraag PO en VO meer begaafde leerlingen is door OCW voor zowel het PO als 

VO gehonoreerd; Harriët geeft een korte toelichting op de inhoud van het plan. 
 

4. Functioneren en verantwoordelijkheid van de OPR (19.10 uur) 
- In juli was in overleg met ieder een training gepland voor de leden van de OPR. Op de avond zelf was de 

opkomst zeer laag. Dit heeft ertoe geleid dat de training niet door kon gaan. Er zal een nieuwe datum 
voor de training ‘In company” worden gepland. Naar aanleiding van deze gebeurtenis gaan we met 
elkaar in gesprek over het functioneren en de verantwoordelijkheid van de OPR. 
 

5. Verslag bijeenkomst OPR 16 april 2019 (19.30 uur) 
- Naar aanleiding van de presentatie van Suus/Ellis over stages en arbeidstoeleiding: zijn hier nog nieuwe 

ontwikkelingen of goede suggesties voor stageplaatsen op de te melden? 
 

6. Evaluatie passend onderwijs (19.35 uur) 
De landelijke evaluatie van passend onderwijs en de jeugdwet is aanstaande, in de eerste helft van 2020 
wordt deze in de Tweede Kamer besproken. Aan de hand van bijlage 6 (uitspraken over passend 
onderwijs) voeren we het gesprek. Herkennen we deze uitspraken? Hoe leeft het op onze scholen? 
 

7. Jaarverslag OPR 2018 (19.50 uur) 
- Bijlage 7, ter vaststelling, 

 
8. Faciliteitenregeling en bezetting OPR (20.00 uur) 
- Naar aanleiding van het gesprek tussen de OPR en het bestuur van Sterk VO is afgesproken om voor de 

bestuursvergadering van december een notitie voor te bereiden over (alternatieve scenario’s voor) de 
bezetting en de faciliteitenregeling van de OPR. De voorzitter doet verslag van de stand van zaken 
waarna we procesafspraken maken.  
 

9. Reglement, statuut en huishoudelijk reglement (20.10 uur) 
- Bijlage 9.1, 9.2, 9.3 ter vaststelling. Toelichting: de aanpassingen hebben betrekking op de vergoeding 

voor de voorzitter en een bestuurlijke fusie.  
 

10. Rooster van aftreden (20.20 uur) 
- Bijlage 10, ter bespreking en vaststelling. 
 
11.     Thema en/of spreker voor volgende OPR vergadering bepalen 
 
12.     W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting (20.30 uur) 
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