AGENDA
bijeenkomst OPR
Datum en tijd
Plaats
Voorzitter
Leden

Namens SWV

16 januari 2019, 18.00 – 20.30 uur
OPDC Utrecht, Van Lieflandlaan 117, vergaderzaal begane grond
Bertine Mink van der Molen (NUOVO Scholengroep, vertegenwoordiger ouders)
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), Dick de Wit (SEB VO,
vertegenwoordiger personeel), Marloes van Erp (Willibrord Stichting, vertegenwoordiger
personeel)
Ank Jeurissen (directeur Sterk VO), Harriët Smit (programmaleider passend onderwijs)

Toehoorder

Antoinette Terberg of Seline Roelofsen, 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 (19.10 uur)
Ter informatie: nieuwe samenstelling (voordracht) van de bezwaarcommissie
Terugkoppeling inspectiebezoek
Cursus OPR, stand van zaken
Onderzoek Joost Vreuls, stand van zaken
Onderzoeksrapport NCOR, de medezeggenschapsketen in passend onderwijs, ter informatie/aanbeveling
Abonnement nieuwsbrief Onderwijsgeschillen
Brief over onderwijs en zorg, ter informatie

4.
-

Verslag bijeenkomst OPR 10 oktober 2018 (19.30 uur)
Bijlage 4: Ter vaststelling

5.
-

Reglement OPR (19.35 uur)
Bijlage 5: Het Reglement OPR is in de vergadering van 13 november door het bestuur vastgesteld.
Eerder zijn jullie via de e-mail op de hoogte gebracht van de suggestie uit het bestuur om het aantal
beschikbare zetels in de OPR (artikel 3) te verminderen. De achterliggende gedachte is dat op deze
manier beter voorzien zou kunnen worden in de bezetting van de OPR. Geadviseerd wordt wel om te
proberen rekening te houden met een evenredige verdeling ouders | personeel.
Wat vindt de OPR van deze suggestie?

6.
-

Huishoudelijk reglement OPR (19.50 uur)
Bijlage 6: Het huishoudelijk reglement OPR dient iedere twee jaar geëvalueerd te worden. De laatste
evaluatie dateert uit januari 2017. Zijn er volgens de OPR aanpassingen in het reglement nodig? Indien
niet, dan wordt het reglement na evaluatie vastgesteld voor de periode 2019 – 2020.

7.
-

Statuut OPR (20.00 uur)
Bijlage 7: De laatste bijstelling van het statuut is uit 2016. Zijn volgens de OPR de voorgestelde (met
name punten en komma’s en een aanpassing bij artikel 4) aanpassingen nodig?

8.
-

Voorbereiding gesprek delegatie bestuur Sterk VO 21 maart (20.10 uur)
Bertine, Ruben en Marloes hebben bericht bij dit gesprek (van 09.30 tot 10.00 uur) aanwezig te kunnen
zijn. Aan welke gesprekspunten denken jullie?

9.
-

W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting (20.20 uur)
Bespreekpunten/thema volgende vergadering(en): communicatie en delen van kennis die binnen de
scholen aanwezig is en wordt toegepast.

Ter informatie is het interview van Bertine, Ruben en Ank aan het MR-blad van de AOB bijgevoegd
Agenda OPR 19.0116

