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OPR vergaderingen, behandelde stukken en onderwerpen
De OPR heeft 5 x vergaderd dit kalenderjaar en een gezamenlijke cursusavond gehad.
De belangrijkste onderwerpen op deze vergadering waren:
07-02-2017:
LWOO opting out verkenning
OPDC/OPDA
OOGO- SWV wil meepraten over verdeling gemeentelijke zorggelden
Governance
21-04-2017
Meerjarenbegroting
Kwaliteitszorgsysteem
Educatief partnerschap
Jaarverslag 2016
Risicoparagraaf Meerjarenbegroting (meer aandacht voor verdichting problematiek)
Jaarverslag BTO
Leerling prognoses VSO
Actieplan
Samenwerking met SWV Weert
22-05-2017
Zelfevaluaties scholen
Speerpunten ondersteuningsplan
Bestuursafspraken
Vergoeding uren OPR personeelsgeleding aan scholen
12-10-2017
Verkennen van “opting out”
Aantal leerlingen binnen het OPDA
Evaluaties/Zelfevaluaties – vraag om meer kwalitatieve gegevens
Er moet meer eenduidigheid komen in de evaluaties van de verschillende scholen
Nieuwe begroting – verevening wordt niet gehaald
Nieuw basis ondersteuningsplan met een vademecum voor alle updates, klaar in 2019
Onafhankelijke Raad van Toezicht met 5 leden, nieuw statuut, reglement, huishoudelijk reglement
Vraag of taakuren OPR leden vergoed worden aan scholen, wordt teruggelegd bij besturen.
09-11-2017
Nieuwe begroting – instemming voor 2018, niet voor meerjarenbegroting, verevening wordt niet
gehaald.
Jaarplan 2018
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Bestuursrapportage
Nieuwsbrief SWV
12-12-2017
AOB Training OPR leden
Wijzigingen in de samenstelling OPR
In 2017 bestond de OPR uit de volgende leden:
Wim Schreurs, voorzitter(Aloysiusstichting)
Jos Graus (SOML Broekhin)
Piet Reijnders (Ouderlid SOML Broekhin)
Rianne Bex (ouderlid, Ursula, SOML)
Laurens Wolfs (ouderlid Praktijkonderwijs)
Rika Verhagen, secretaris (toehoorder Praktijkonderwijs)
Marianne Beckers (Herman Broerenschool)
Leonie Verijdt (Maaskei-Buitengewoon, Kindante, Adelante)
Gé Haagmans (SOML, Mavo Roermond) heeft dit jaar afscheid genomen van de OPR, zijn vervanger
is Pierre Salden.
Han Janssen / Nicole Peeters (Wijnberg) zijn dit jaar begonnen en ze zijn in november 2017
vervangen door Sjoerd Wijnhoven.
Vacatures
De OPR zou graag meer ouderleden hebben. De vraag is of Cita Verde nog een ouderlid kan
aandragen. Verder heeft zich na het afscheid van Riet Greefhorst nog niemand gemeld als
vertegenwoordiger van de Berkenschutse. Rianne Bex en Leonie Verijdt gaan volgend jaar afscheid
nemen, ook zij zijn op zoek naar opvolgers.
Het is belangrijk om meer leden te krijgen in de OPR, zodat we ook meer input krijgen van alle
scholen. De OPR moet toezien op de besteding van de zorggelden op de scholen, deze informatie
kunnen we alleen krijgen uit de verschillende medezeggenschapsraden, het is dus belangrijk dat
scholen vertegenwoordigd zijn in de OPR, liefst met MR-leden.
In het verlengde hiervan ontstaat een discussie of scholen gecompenseerd worden voor de taakuren
die de OPR personeelsleden krijgen. Als dit niet het geval is, kan het zelfs ongunstig zijn voor een
school om een OPR lid af te vaardigen. Ook wordt gepleit voor een vaste vergoeding voor ouders en
vergoeding van reiskosten.
Samenwerking met SWV Weert
Er komt geen fusie maar wel een inhoudelijke samenwerking met het SWV van Weert, zodat in de
gehele regio dezelfde procedures gevolgd worden.
OPDC/OPDA
De OPR vraagt een evaluatie van resultaten van het OPDC/OPDA. Hoe de ervaringen zijn op de
verschillende scholen met het OPDC/OPDA?
De indruk is nu dat plaatsing op het OPDA en eventueel later weer terugplaatsing op de school van
herkomst meer tijd vergt en moeilijker is in praktijk dan in theorie is uitgedacht en dat ouders
wellicht verkeerde verwachtingen krijgen hierdoor.
Zorgen over verdichting problematiek van leerlingen
De zorgvragen nemen niet af, het lijkt eerder dat de problematiek moeilijker wordt. Wellicht dat zorg
te laat wordt ingeschakeld. De OPR denkt dat we in de richting gaan van scenario 2 of 3, 4 en zou
graag zien dat in de risico paragraaf Meerjarenbegroting meer aandacht is voor deze problematiek.
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Educatief Partnerschap
De inbreng en rol van ouders blijft een aandachtspunt. Aan de scholen, medezeggenschapsraden,
ouderraden wordt gevraagd of er ouders zijn die willen meedenken.
Nieuwe Governance structuur Samenwerkingsverband
De Raad van Toezicht zal kleiner worden en meer onafhankelijk komen te staan van het Dagelijks
Bestuur. We wachten de ontwikkelingen af, we kunnen daarna onze regelement en statuut
eventueel aanpassen. De OPR draagt een lid van de Raad van Toezicht voor. Momenteel is dit André
Kerstens.
Meer aandacht voor kwalitatieve gegevens
De OPR vraagt meer aandacht voor kwalitatieve gegevens, zowel bij behandeling van het jaarplan, de
zelfevaluaties scholen en de speerpunten voor het nieuwe ondersteuningsplan werd door de OPR
aangegeven dat er meer aandacht moet zijn voor evaluaties en “lessons learned”
Vanuit het Samenwerkingsverband wordt aangegeven dat er een nieuw kwaliteitszorgsysteem komt,
waarin deze gegevens worden meegenomen.
Begroting
De begroting is omgezet van schooljaar, naar kalenderjaar. Hierdoor zien we verschillen met de
meerjarenbegroting.
Met het nieuwe boekjaar zal de OPR ook de kwartaalcijfers krijgen.
De begroting is in het najaar van 2017 aangepast, omdat steeds duidelijker wordt dat de
vereveningsopdracht niet gehaald gaat worden. Vraag is of het geld, dat nu besteed wordt aan
programma’s om zoveel mogelijk leerlingen op het regulier onderwijs te houden, nuttig besteed
wordt. Werken de programma’s? Zijn er aanpassingen nodig? Moeten er nieuwe programma’s
komen?
Training OPR leden
Op 12 december 2017 heeft de Algemene Onderwijs Bond een interessante training verzorgd voor
alle OPR leden. Ook Neeltje Cox was aanwezig.
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