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Aanwezig OPR: Bettine Heslinga (BH), Emil Musch (EM), Erwin van der Slik (EVS), Esther Smeenk (ES),
Jeroen Hokke (JH), Marianne Furstner (MF), Peter Truijens (PT), Stephan Cobbenhagen (SC;
voorzitter).
Aanwezig SWV: Emma Oomen (EO; notulist).
Afwezig met bericht: Marianne Wagemans (MW), Marieke Schaap (MS), Gert Hald (GH).
Afwezig zonder bericht: Carlos Murillo (CM).
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30. Emil Musch (EM) is vandaag voor het eerst aanwezig
bij de vergadering. EM is een leerling van de Daaf Geluk en is 14 jaar. Hij wordt door de voorzitter
voorgesteld en de aanwezigen stellen zich ieder kort aan hem voor.
De voorzitter deelt mede dat CM niet op de gestuurde mail over zijn afwezigheid heeft gereageerd
en dat hij zijn voicemail heeft ingesproken. Via de MR van zijn school heeft hij gehoord dat hij een
nieuwe baan heeft waar hij druk mee is. SC heeft bij Nico Foppen geïnformeerd wat mogelijke
vervolgstappen kunnen zijn, hier krijgt hij nog reactie op.
SC deelt mede dat de sollicitatie procedure voor de Adjunct-directeur van het swv loopt en dat er
zo’n 65 kandidaten hebben gereageerd. Volgende week (3 en 4 april) zijn de sollicitatiegesprekken.
2. Vaststellen agenda
Als agendapunten 10 en 11 worden ‘Geschillenroute’ en ‘Een uitje’ toegevoegd. De agenda wordt
met inachtneming van de genoemde wijzingen vastgesteld.
3. Notulen van vergadering 19 februari 2014
De conceptnotulen worden ongewijzigd vastgesteld. De notulen van de vergadering van 29 januari
2014 stuurt EvS nog een keer rond en hiermee wordt, ook door ND, via de mail ingestemd.
4. Overlegstructuur
Tot nu toe is er steeds onderling overleg en overleg met het bevoegd gezag afgewisseld. Het DB stelt
voor om de cyclus structureel op de volgende manier in te richten:
1. Agendaoverleg met DB en bevoegd gezag swv
2. Onderling overleg OPR
3. Overleg OPR met swv
Alle aanwezige OPR-leden stemmen in met dit voorstel.
Vergaderdata:
- 21 mei: Onderling overleg
- 28 mei: Overleg OPR met ND
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5. Activiteitenplan
Wat wil iedereen met de raad?
 ES wil als raad graag een proactieve rol. De ontwikkelpunten uit het plan verder bespreken.
Graag het monitoren van de effecten van het plan en de belangen van de leerlingen en docenten
in oog houden. ES geeft aan dat er een checklist is voor wat er in het activiteitenplan van de OPR
moet staan.
 EM wil graag letten op dat ouders niet overvraagd worden.
 PT noemt een aantal punten die volgens hem in de gaten gehouden moeten worden:
- Informatie verstrekking aan ouders
- Verantwoordelijkheid schoolbestuur – swv
- Thuiszitters: dekkend aanbod?
- Havo/vwo leerlingen met externaliserende problematiek
Hij ziet medezeggenschap als meepraten, maar wil dat wel graag op tijd.
 JH vindt ook PrO/lwoo en het opheffen van de PCL een punt van discussie. MF geeft aan dat zij
van ND heeft gehoord dat pas als er een unaniem besluit is, de criteria hiervoor kunnen
veranderen. Maar het is goed om het punt op de agenda te houden. JH wil als raad proactief zijn
wanneer nodig, maar geen plannen maken. De directie maakt het beleid.
 BH geeft aan het meerjarenontwikkelingsplan te willen blijven bespreken en zicht op de praktijk,
namelijk de positie van de trajectvoorziening in scholen te willen houden. Dit moet een uniforme
basis op alle scholen hebben, zodat hier grip op gehouden kan worden. Om de kwaliteit te
waarborgen moet er gemonitord blijven.
 SC wil graag goed op de hoogte blijven van wet- en regelgeving omtrent de OPR. Hij zou ook
graag scholing daarover krijgen. Hij vindt het belangrijk dat alles procedureel klopt.
Er wordt besproken hoeveel vergaderingen nodig zullen zijn volgend schooljaar om alle onderwerpen
te kunnen bespreken. Een aantal leden gaan uit van ongeveer 1 per maand, dus 10 in het schooljaar.
EvS zal samen met ES een voorstel maken van de onderwerpen en het aantal. Het activiteitenplan
mag beknopt zijn. SC geeft aan dat de visie en begroting van de OPR ook in het activiteitenplan moet
komen. Er moet ook rekening worden gehouden met ruimte bij elke vergadering voor de inbreng van
het swv.
 Actie: EvS en ES maken half april een voorstel voor het activiteitenplan en sturen dit
begin mei naar de OPR.
Er is besloten dat de vergadering van 2 april hiermee vervalt en dat 21 mei de volgende
vergaderdatum zal zijn.
6. Faciliteiten regeling en statuut
Er wordt unaniem ingestemd met de nieuwe faciliteiten regeling t/m augustus en de bijgewerkte
versie van het statuut.
 Actie: SC en MF maken hiervoor een instemmingsbrief.
7. Rooster van aftreden
MF geeft aan dat het haar handiger lijkt om 2,5 jaar en 4,5 jaar te rekenen met het aftreden, zodat
dit met het schooljaar gelijk loopt. In december liggen de reglementen voor, dan kunnen er nog
voorstellen om te wijzigen naar andere termijnen worden gedaan.
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Er wordt afgesproken dat EO een voorstel voor een aftreedschema maakt en dat dit de volgende
vergadering wordt besproken.
 Actie: EO maakt een voorstel voor een aftreedschema.
8. Commissies
Er wordt gevraagd of er iemand is die de communicatie met de achterban op zich wil nemen.
Meerdere leden geven aan geen commissies te willen, omdat de OPR in zijn geheel slagvaardig
genoeg kan zijn. PT wil wel meedenken over communicatie, maar wil niet dat het teveel tijd kost. EvS
is al met een persbericht bezig, hij komt hierop terug bij PT en de gehele OPR.
9. Simulatie onderzoek inspectie
Er is een vraag om een ouder en een personeelslid van de OPR om bij een deel van het
simulatieonderzoek van de inspectie aanwezig te zijn op donderdag 17 april van 11.45-12.30 bij de
Schipholpoort 2. BH kan hierbij aanwezig zijn vanuit de personeelsgeleding. ES kijkt in haar agenda,
MW wordt nog gevraagd en anders kan EvS aansluiten. EvS vraagt of de leden die aanwezig zijn
verslag kunnen doen in de volgende vergadering van hoe het was.
10. Geschillenroute
ND heeft gevraagd aan de OPR om mee te denken over een geschillenroute als ouders een geschil
hebben met de school. Zij wil hiervoor een procedure instellen. Hier zal de OPR de volgende
vergaring onderling (21 mei) over brainstormen en in het overleg met ND (28 mei) wordt het verder
besproken.
11. Uitje
Het DB stelt voor het einde van het jaar informeel af te sluiten met een leuke activiteit. Bijvoorbeeld
iets op het strand in de namiddag. Het DB komt hiervoor nog met een voorstel.
1. Rondvraag en afsluiting
MF wil graag nog vieren dat er ingestemd is met het plan, dit zal op 28 mei samen met ND zijn.
EvS geeft aan dat volgens hem een vrijwilligersovereenkomst niet nodig is, hij sluit dit nog met ND
kort. Een getekende presentielijst is wel elke vergadering nodig, daarom gaat deze nu rond.
 Actie: EO mailt de gescande, getekende lijst naar EvS en administreert de originelen.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30.
Besluitenlijst
- De nieuwe faciliteiten regeling t/m augustus en de bijgewerkte versie van het statuut zijn
vastgesteld.
- Volgende vergaderdata:
21 mei: Onderling overleg
28 mei: Overleg OPR met ND
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