Notulen OPR-vergadering
Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei
d.d. 15 september 2021
Aanwezig leden OPR:
Johan Mulder (Aeres VMBO Personeel), Karin van Ginkel (Pallas Athene College Ouders/Leerlingen),
Trudy Komdeur (Het Streek Personeel), Ariën Vorselman (Marnix College Personeel), Rolf Wolthuis
(Pantarijn Ouders/Leerlingen), Pauline Constant (Marnix College Ouders/Leerlingen), Leon van Neer
(Pallas Athene College Personeel), Roeline van Eldik ( Aeres VMBO Ouders/Leerlingen), Paul Abma
(personeel de Toekomst), Hajé te Brinke (Het Streek Ouders/Leerlingen), Petra Ruisch (Pantarijn
Personeel), Machiel Taal (secretaris),
Aanwezig:
Everlyn van den Brink, directeur/bestuurder
Afwezig/Afgemeld:
Bram van de Groep (Het Vester College Ouders/Leerlingen)
Vooroverleg
1. Opening om 20:00 uur
De voorzitter, opent de vergadering. Er volgt een voorstelrondje omdat we voor het eerst in
deze samenstelling elkaar fysiek treffen.
2. Overleg met de directeur-bestuurder
• Comma. Na een korte uitleg vertelt de bestuurder dat een student bestuurskunde onderzoek
doet naar de doelmatigheid van het project. Er zijn interviews gehouden en er vindt een
data-analyse plaats. Binnenkort worden de 1e resultaten besproken in het DICO. Er zijn nog
geen aanbevelingen geformuleerd.
•

Doorstart. Na een korte uitleg benadrukt de bestuurder dat de combinatie van individuele
begeleiding en groepsgerichte aanpak essentieel is. De oude situatie herstelt zich namelijk als
vanzelf, als je niet op meerdere fronten het probleem aanpakt.

•

Hoogbegaafden. De uitrol vindt nu plaats. Vanuit de OPR wordt gepleit om ook aan te sluiten
op initiatieven vanuit het basisonderwijs. Initiatieven in het VO zoals de Plusklassen op het
Pallas komen ook aan de orde in het gezamenlijk overleg in het kader van kennisdeling. Zaak
is om alle initiatieven ook toekomstbestendig te maken. Digitaal onderwijs zal ook worden
ingezet in het project. (zie ook nagestuurde begroting Hoogbegaafden)

Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei – OPR vergadering 15 september 2021 Pagina 1

•

Hoenderlookwestie In het overleg met de overheid is benadrukt om de toegekende gelden
niet noodzakelijkerwijze toe te voegen aan de bovenmatige reserves. Waarschijnlijk volgt
eind dit kalenderjaar de beschikking en de bevestiging dat we de gelden gespreid over een
aantal jaren kunnen inzetten. Dit alles biedt perspectief om meer projecten uit te voeren.

•

Personele zaken. Het team is bijna weer op volle sterkte en geniet van de goede huisvesting
die is gemaakt op het Pallas. Ze zijn met volle kracht bezig aan de werkzaamheden rond de
totstandkoming van het nieuwe plan.

•

Nieuw ondersteuningsplan. De bestuurder benadrukt dat de OPR niet alleen toehoorder
hoeft te zijn bij de diverse panelbijeenkomsten, maar dat de OPR gewoon actief mee kan
doen! Nogmaals wordt vanuit de OPR gepleit om de ouderbetrokkenheid mede vorm kan
krijgen in een oudersteunpunt. De bestuurder analyseert momenteel de afgifte van de
toelaatbaarheidsverklaringen. Zij heeft het gevoel dat ze regelmatig met de rug tegen de
muur staat. De samenwerking tussen VO en VSO moet uiteindelijk leiden tot inclusiever
onderwijs.

•

Management rapportage januari-juli 2021. De bestuurder is momenteel bezig om deze
rapportage wat handzamer te maken waarin wordt behandeld wat de resultaten zijn.

•

Inspectiebezoek. Het bezoek stemde de inspectie tevreden en de inspectie trok de conclusie
dat het niet noodzakelijk was om nader onderzoek te toen.

•

De vergadering wordt voor 5 minuten geschorst

3. Concept notulen dd 15 juni 2021
Behoudens enkele typefouten worden de notulen vastgesteld
4. Benoeming Trudy Komdeur en Johan Mulder. Beiden worden weer benoemd voor de
periode van 4 jaar. Niemand stelt zich beschikbaar voor de financiële commissie omdat de
kennis nog ontbreekt. Dick Mak zal worden gevraagd om de begroting respectievelijk
rekening toe te lichten in onze vergaderingen. Wellicht kan de vervolgscholing in februari
onze inzichten in financiën verhogen.
5. Afvaardiging Panelgesprekken: Panel 1: Johan en Karin Panel 2: Petra en Machiel Panel 3:
Trudy en Machiel.
6. Terugblik op scholing.
De scholing was erg nuttig en schepte een mooi kader waarbinnen we kunnen opereren. De
suggestie wordt gedaan dat nieuwe leden deze scholing eigenlijk standaard moeten krijgen.
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7. Volgende vergadering. Dit is overleg met vertegenwoordigers van de RVT. Vanuit de OPR
worden als aandachtspunten aangedragen: inclusiever onderwijs, Rvt na een jaar werken in
de nieuwe structuur, een rondleiding op de Toekomst. Paul zorgt voor soep en een broodje.
De kosten zijn voor het samenwerkingsverband.
8. Rondvraag. We zullen in een volgende vergadering de actiepunten opgedaan in de scholing
op een rijtje moeten zetten en omzetten in een planning. De secretaris zorgt dat de hand-out
van Harry bij de leden terecht komt. Laat ieder OPR-lid alvast mondeling verslag doen bij
zijn achterban, MR (of OR)

De voorzitter sluit de vergadering om 21:14 uur.
Samenstelling notulen:
Machiel Taal

Vastgesteld:
26 oktober 2021
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