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Notulen OPR-vergadering 

Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei 

d.d. 18 september 2019  
Aanwezig leden OPR: 

Jan Willem van Hijum (Het Streek Ouder/Leerling), Johan Mulder (Aeres Personeel), Karin van Ginkel 

(Pallas Athene College Ouder/Leerling), Trudy Komdeur (Het Streek Personeel), Nico Reintjes (Marnix 

College Personeel), , Jaap van de Laar (Onderwijsspecialisten De Toekomst Personeel), Barbera 

Fiering (Aeres-VMBO-Ouder/Leerling,Ton Stoffelen (Pallas Athene College Personeel).  

 

Aanwezig:  

Maartje Krüse 

 

Afwezig/Afgemeld: 

Rob Luchsinger (RSG Pantarijn Personeel), Machiel Taal (Marnix College Ouder/Leerling). 

Vooroverleg 

1. Opening 

Trudy Komdeur, waarnemend voorzitter, opent de vergadering  

 

2. Mededelingen (1e ronde) 

● Er zijn nog steeds vacatures voor oudervertegenwoordiging vanuit Pantarijn en De 

Onderwijsspecialisten. 

● Er wordt nog een afspraak gemaakt met Rob Luchsinger. 

● Het voorzitterschap inzake het toezicht gaat over van Antoinette Marissink naar 

Stella Efde. 

 

3. Ingekomen stukken 

● Iedereen heeft kennisgenomen van de stukken die door de secretaris zijn verspreid. 

 

4. Vaststellen agenda, inventarisatie rondvraag voor de informatie- en discussieronde en  

actielijst doornemen 

 

5. Notulen vorige vergadering en bijwerken actielijst 

De agenda en de concept-notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter benadrukt 

dat aan het eind van de vergadering nog vragen gesteld kunnen worden in de rondvraag. 
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Met betrekking tot de actielijst: 

● Privacyreglement: Het AVG-document is goedgekeurd. Dit wordt ter informatie aan 

de OPR toegestuurd 

● De maaltijd die we vanavond nuttigden kwam van De Bourgondiër ipv 4zussen 

● Het Streek heeft nu 1 GMR, maar moet nu met een aparte MR vertegenwoordiging 

voor de afdeling Pro gaan werken. Dit omdat er sprake is van 2 soorten wetgeving op 

medezeggenschap en verschillende BRIN-nummers 

 

 

6. Informatie van de directeur SWV 

De directeur SWV praat ons bij over lopende zaken: 

1. Het samenwerkingsverband is inmiddels gevestigd in het Marnix gebouw en ook warm 

welkom geheten, met tromgeroffel (letterlijk). 

2. Ontwikkelingen rond de Hoenderloo-problematiek.   

● Er is nog steeds geen nieuwe datum voor de zitting n.a.v. de juridische 

procedure. 

● Lobby; een wetswijziging zou de oplossing kunnen zijn, maar gaat deze minister 

doorpakken (een traject wetswijziging heeft ongeveer een doorlooptijd van 2 

jaar en over 1,5 jaar zijn er verkiezingen….); 

● De directeur is samen met de Hoenderloogroep bezig met de TLV-verklaringen, 

waarbij het ministerie middels een brief een moreel beroep doet om hieraan 

mee te werken. Eea met terugwerkende kracht vanaf oktober 2018. De 

afwijzingen worden doorgestuurd naar OCW om daar opgepakt te worden. 

● Zoals het nu gaat zien we een daling van het aantal residentiële leerlingen, wat 

effect zal gaan hebben op de begroting van 2020. 

● De Hoenderloogroep is inmiddels uitgenodigd voor de bestuursvergadering, een 

volgende stap zou deelname aan het OPR kunnen zijn.     

3. De managementrapportage januari-juli 

○ De ondersteuningsmeting die nu is gedaan is een 0-meting. De volgende 

ondersteuningsmeting (afgezet tegen de 0-meting zal, wanneer deze beschikbaar 

is, worden gepresenteerd in het OPR. 

○ Er wordt opgemerkt dat in de tabel op blz. 2 het praktijkonderwijs niet zichtbaar 

is. 

○ De thuiszittersgrafiek op blz. 4: er is meer signalering op “te volgen” nodig. Bij 

Comma was een aantal leerlingen “geoorloofd ziek” gemeld. In de grafiek zijn 

ook de “overbruggers” opgenomen. 

4.  De vacature voor een orthopedagoog/psycholoog 0,8 fte is vervuld. 

5. Doorstart: Er is inmiddels een team samengesteld die zoveel mogelijk in de scholen of in 

het samenwerkingsverband aanwezig zijn. Doel is om zo laagdrempelig mogelijk te zijn 

(geen ellenlange invulformulieren etc). Bij Overstag in Veenendaal zijn een aantal 

escalatieplekken ingekocht, als een leerling echt even uit de schoolsituatie moet (ivm 

veiligheid).        

6. Comma: de 2 docenten die bij Comma werkten zijn beiden vlak voor de zomervakantie 

vertrokken, inmiddels zijn er 2 nieuwe docenten gestart. In de week van 23 september 

start een nieuwe groep. De vraag van de directeur aan de scholen in het   
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samenwerkingsverband is: Durf Comma eerder in te schakelen! (dreigende uitval of 

nét thuiszitter). Ze vraagt zich af of de juiste personen binnen de scholen op de 

hoogte zijn van het aanbod van Comma (niet alleen de Zoco, maar vooral ook 

mentoren). Kunnen de  scholenvertegenwoordigers in het OPR dit onder de 

aandacht van de eigen organisatie brengen (afdelingsoverleg, MR etc)?  

 

7. Rondvraag en Sluiting. 

De directeur vraag wie vanuit de OPR in de financiële commissie de begroting wil 

doornemen. Dat doen Jan Willem van Hijum en Jaap van de Laar.  

In verband met agenda- en vakantieperikelen (2 regio’s in het samenwerkingsverband) is de 

vraag of de vergaderingen van 12 november en 22 april verzet kunnen worden. Maartje zorgt 

voor een datumprikker. De waarnemend voorzitter sluit op tijd de vergadering. 

 

Samenstelling notulen: 

Karin van Ginkel, notulist a.i. 

 


