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AGENDA 

bijeenkomst OPR  
 

Datum en tijd 6 april 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), Sylvia van Lieshout, (Willibrord Stichting, vertegenwoordiger 

ouders), Marloes van Erp (Willibrord Stichting, vertegenwoordiger personeel), Gert-Jan van 

den Nieuwenhuijzen (NUOVO Scholen, vertegenwoordiger personeel) 

Namens SWV Harriët Smit (programmaleider passend onderwijs), Dolly Heckmann (verslaglegging) 

Toehoorder Lilian Blom, als toekomstig lid van de OPR 

Pieter Ros, namens de MR van Sterk VO 

   

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

3. Mededelingen 

- Werving en selectie nieuwe directeur-bestuurder; inmiddels is door Beteor, aan de hand van gesprekken 

met delegaties van alle gremia, het functieprofiel opgesteld. Bertine neemt namens de OPR deel aan de 

BAC. 

-  (Bertine) 

- Verkenning positie OPR en MR: voorstel om hiervoor een aparte bijeenkomst te organiseren van OPR en 

MR Sterk VO, met Harry Nijkamp als gast en expert (zie ook agendapunt 10) 

- Jaarverslag 2020 volgt medio april via Ruben 

- De geactualiseerde reglementen OPR volgen per mail, de leden van de OPR wordt gevraagd om per mail 

te reageren, waarna de reglementen in de volgende OPR vastgesteld kunnen worden 

 

4. Verslag (met bijlage) bijeenkomst OPR 26 januari 

- Bijlage 4a en 4b: ter vaststelling 

 

5. Actualisatie ondersteuningsplan 2018-2020 

- Bijlage 5a en 5b: Ondersteuningsplan 2018-2020 met de actualisatie 2021; ter instemming 

 

6. Bestedingsplan in het kader van maatregel 23 

- Bijlage 6a, 6b en 6c: bestedingsplan met ingevuld format en toelichting op het bestedingsplan; ter 

goedkeuring 

 

7. Samenstelling/rooster van aftreden OPR 

- Bijlage 7: rooster van aftreden 

Gert-Jan heeft aangegeven zijn werkzaamheden voor de OPR met ingang van het nieuwe schooljaar te 

beëindigen; hij heeft een waardig vervangster gevonden in de persoon van Lilian Blom 

 

8. Werkgroep dekkend aanbod 

- Bijlage 8: tussenstand werkgroep dekkend aanbod’; ter informatie 

 

9. Dekkend aanbod passend onderwijs/inclusief onderwijs 

- Bertine en Ruben bereiden als leidraad stellingen voor 

 

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

- Datum volgende OPR-vergadering 

- Datum prikken voor aparte bijeenkomst OPR en PMR Sterk VO 
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