
 

Agenda OPR 21.0126 

 

   
AGENDA 

bijeenkomst OPR  
 

Datum en tijd 26 januari 2021, 19.00 – 20.30 uur 

Plaats  MS Teams 

Voorzitter  Bertine Mink van der Molen 

Leden Ruben Bloemen (De Kleine Prins, 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 Harriët Smit (programmaleider passend onderwijs) 

Toehoorder Pieter Ros, namens de MR van Sterk VO  

   

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

3. Terugkoppeling van de verkenning door de OPR bij andere raden en vervolg 

 

4. Mededelingen vanuit de OPR en Sterk VO 

- Consequenties voor de OPR wijziging rechtsvorm Sterk VO; TER BESPREKING 

Per 1 januari is Sterk VO een vereniging. Een voortvloeisel hieruit is dat het overleg tweemaal per jaar 

van de OPR met het bestuur wijzigt in een overleg met de directeur-bestuurder en dit heeft weer 

consequenties voor de aanwezigheid van Ank Jeurissen en Harriët Smit bij de vergadering van de OPR. 

- Bijlage 4: daarnaast is per 1 januari 2021 de wet medezeggenschap scholen onder andere op het punt 

van inspraak bij benoeming van een (directeur)bestuurder bij het samenwerkingsverband gewijzigd. Ook 

reglementen van de OPR dienen hierop aangepast te worden (zie ook agendapunt 6). 

- Mededeling: de periode van 4 jaar is eind 2020 verlopen voor Ruben, Marloes, Gert-Jan en Sylvia en die 

van Agnes loopt eind 2021 af. Ter bespreking op de VOLGENDE vergadering. 

- Bijlagen 4a, b en c: de OPR werkt met drie reglementen: Statuut, Reglement en Huishoudelijk 

Reglement die voor het laatst in 2019 zijn bijgesteld c.q. geëvalueerd. Voorstel is om deze reglementen 

voor de vergadering van april te agenderen en vast te stellen. Verzoek aan de OPR om deze documenten 

ruim voor de vergadering van april te bestuderen en wijzigingen aan Dolly Heckmann door te geven. 

 

5. Jaarverslag 2019 

Bijlage 5: Er zijn geen opmerkingen gekomen op het jaarverslag 2019. De OPR wordt verzocht het 

jaarverslag 2019 formeel vast te stellen. Het jaarverslag 2020 moet voor 1 mei worden vastgesteld. 

 

6. Verslag bijeenkomst OPR 13 oktober 2020 

- Bijlage 6: ter vaststelling 

 

7. Samenstelling OPR 

Bijlage 7: rooster van aftreden 

 

8. Brainstorm over dekkend aanbod passend onderwijs 

- Bijlagen 8a en b: verslagen van de eerste twee bijeenkomsten van de werkgroep, toelichting door 

Harriët 

- Uitnodiging tot een bredere brainstorm over inclusief onderwijs, toewerken naar een visie van Sterk VO 

op inclusief onderwijs  

 

9. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting (20.30 uur) 

Volgende vergadering: 6 april 

Spreker en thema voor de volgende vergadering 

   

 


