Notulen OPR
Woensdag 17 januari 2018– 20.00 uur
Locatie: KBS De Toermalijn, Galjoen 24-24, Lelystad
1.

Opening

welkom Marion.

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen/ingekomen stukken

4.

Vorige notulen (21 november

5.

Update penningmeester betreffende begroting OPR; zie jaarverslag 2017. Start

)

; goedgekeurd.

2019; reiskosten, vacatiekosten, attenties en vergaderkosten, scholing enz.
Vergadering zonder overleg zullen onderdeel worden van de begroting.
6.

Thema; ontwikkelingsperspectief. Inventarisatie hoeveel zijn er bij jou op school?
Zijn er richtlijnen opgesteld? Vermelding in schoolgids? Toermalijn; 3 á 4 OPP
met vermelding in schoolgids. Zevenster uitstroomperspectief is uitgangspunt
ook onderwijsbehoefte zijn hierin vermeld en welke begeleiding daar aan vast
hangt. Ook zo op Herman Bekius en Vogelveste. Driemaster ook alle extra info
betreffende thuis staat vermeld, wat wil je aan het eind van het jaar bereiken en
op welke manier, in september opstellen tekenen door ouders in januari/februari
wordt bekeken of er bij gestuurd moet worden. Aandachtspunt is hoe SMART
zijn de OPP's? Op Driemaster zijn ze vrij specifiek gemaakt en benoemd welke
methode en op welke manier. Schakel vanaf groep 6, alleen als ze niet hoger
uitstromen dan eind groep 6 niveau, nu 2. Soms stroomt een leerling in bij een
andere groep en dus valt die onder het groepsplan van die andere groep. Aan de
hand van CITO wordt er in parnassys gekeken naar verwacht uitstroomprofiel.
Op Driemaster krijgen ze nu ook te maken met een groep die zich niet meer
ontwikkelt dus wordt er gekeken naar een manier hoe je die dan wel in de gaten
kunt houden qua ontwikkeling. Op De Zevenster speelt dit ook maar is dit al

verwerkt in hun manier van doelen stellen. Er zijn al contacten tussen de beide
scholen om hierin kennis te delen. Op De Duykeldam, vanaf groep 6, op dit
moment 4 lopende OPP's. Fontein vanaf groep 5 op dit moment 2 leerlingen en
summier in schoolgids. Samengevat kunnen we nog verbeteren in SMART
opstellen en dat we zorgdragen voor een goede implementatie en iedereen
daarin mee nemen. Het moet ook een plan van de uitvoerende zijn en er moet
staan wat er wordt gedaan. Kortom staat er op papier wat we doen en doen we
wat we zeggen? Ook het programma waarin geregistreerd moet werken. Kennis
van parnassys bijvoorbeeld. Daarnaast verdiend het aanbeveling om tekst in
schoolgids nog een kritisch te bekijken.
7.

Jaarverslag 2017 goedgekeurd.

8. Programmabegroting & risico-inventarisatie (advies); Vanwege het feit dat we het
stuk vrij laat hebben binnen gekregen heeft een ieder zich niet voldoende kunnen
voorbereiden om nu een positief advies te geven. Via de mail komen we hier uiterlijk
op 7 februari op terug. We geven nu geen advies. Graag zou de OPR zien dat de
categorie kinderen met syndroom van Down wordt toegevoegd aan
solidariteitsprincipe. Bijgesteld moet worden de nieuwe naam van Accretio- Florion,
ook het bijbehorende adres is niet kloppend. Ook graag kijken naar de juiste
benaming van SPIL basisscholen uit Dronten. Vraag vanuit de OPR of de tabel op blz.
16, het cijfer SBO, ook uitgesplitst worden in de 3 deelnemers. (Driemaster,
Vogelveste en Watergeus)
9.

Reglement OPR; artikel 5.4, toevoegen; e: vervanging bij langdurig ziekte en f:
indien er een strafrechtelijk onderzoek loopt. 7.1 en 7.3 Florion Campus 5, Zwolle
postcode nazoeken. SPIL juiste benaming. Notulen ook naar bestuur. Artikel 11.
De reglementen worden aangepast met bovenstaande punten en aan OPR retour
gestuurd door samenwerkingsverband. Daarna zullen ze vastgesteld kunnen
worden.

10.

Welkom

Marga

11.

Terugkoppeling thema ontwikkelingsperspectief. Vraag vanuit Marga; de
instemmingsbevoegdheid van ouders in het OPP, schuurt dat de uitvoering van

het OPP? Zijn daar ervaringen mee? Vanuit eigen ervaring vertelt voorzitter over
hoe om te gaan. Met name op het stuk gedrag, dat zijn ervaring is dat er nog niet
altijd op een juiste manier naar ouders wordt gekeken. Zij zijn hierin echt
ervaringsdeskundigen en kunnen dus ook daadwerkelijk wat toevoegen voor dit
deel van de uitvoering van OPP. Verdere ervaringen leren dat het over het geheel
genomen zo is dat de adviezen van de ouders worden toegevoegd. Daardoor
worden de OPP's ook getekend door ouders. Een mogelijkheid is ook nog dat er
genoteerd wordt dat de zienswijze van ouders anders is. Marga vult aan dat er
veel voorbeelden worden gezien waar geen handtekening van ouders op staat of
er ontbreekt een evaluatie. Marga is blij om te horen dat er over het algemeen
geen problemen zijn met het tekenen door ouders.
12.

Programmabegroting & risico-inventarisatie.

Zie punt 8. Marga geeft uitleg over crisis leerlingen; dit betreft kinderen die uit huis zijn
geplaatst. Marga neemt onze adviezen mee naar het bestuur en geeft aan dat zij hierin
positief moeten adviseren. De vraag over de tabel op blz.18 zal waarschijnlijk in een
bijlage terug te vinden zijn. Op vrijdag 19 januari zullen de brieven over regeling voor de
personeelsleden in OPR worden gestuurd naar de besturen en naar de leden die het
betreft. In een reactie op de verschillen in benamingen over de besturen geeft Marga
aan dat dit kan komen doordat de namen van de besturen bij DUO worden weggehaald.
OPR is blij dat de eerder aangedragen punten van aandacht voor het nieuwe
ondersteuningsplan verwerkt zijn in de opzet voor het nieuwe ondersteuningsplan.
Marga licht toe waarom er nog geen concept ligt van dit nieuwe ondersteuningsplan.
Proces wordt daardoor bijgesteld Marga stuurt deze ons toe. Nu nog onduidelijk
wanneer wij 1e concept kunnen verwachten.
13.

Reglement OPR; zie hierboven bij punt 9.

14.

Rondvraag

;

Dank voor de

kerstattentie. Ledenlijst actueel even rondsturen aan een ieder. Marga; bestuur
heeft een besluit genomen over doorzettingsmacht ivm thuiszitters, dit heeft
Marga als directeur van het samenwerkingsverband. Marga heeft contact gehad
met voorzitter OPR VO, zij willen wel graag in contact treden met ons. Marga

Kuiken is hier voorzitter van. Wij nemen dit mee en gaan ons bezinnen over op
welke manier enz. Gemeente Lelystad gaat nog meer gericht op inclusie
onderwijs hiervoor is een club opgericht, inclusielab.
15.

Sluiting

22.00 uur

