
Notulen OPR vergadering 26 maart 2019 (volgende vergadering: 4 juni 17:00-19:00) 
 
OPR-leden aanwezig: 
Eddy Eurlings (personeel) 
Minouche Hermans (personeel) 
Lieke Hilligehekken (personeel) 
Mendy van Horssen (personeel) 
Nanne Speelman (personeel) 
Anneloes Caspers (ouder) 
Alexander Vinke (ouder) 
Patty Stefens (ouder) voorzitter 
 
Afwezig:  
Jorien Hartman (personeel) 
Vincent de Gast (personeel) 
Josta Vencken (ouder) 
 
 
Besproken agendapunten: 
 
Opening 

- welkom Alexander Vinke, nieuw opr lid namens Herman Jordan ML. 
 

 Mededelingen 
- graag definitieve agenda en bijbehorende stukken minimaal 1 week van te voren 

aanleveren. Voorstel om volgend schooljaar te werken met jaaragenda. 
 

Stand van zaken met betrekking tot statuten en reglementen 
- aantal aanpassingen gedaan o.a. data en werkingsduur. Aanpassingen worden 

verwerkt en gaan naar directeur SWV. 
[Data voor alle 3 de stukken aanpassen>  1 oktober 2019 en werkingsduur op 4 jaar] 

Huishoudelijk Reglement: 
Art 3.8>aanpassing (jaar)agenda  
Art 8> Het verslag is eveneens op de website beschikbaar 
Statuut: 
Art 2.1 Het statuut treedt in werking op 1 oktober 2019 en heeft een 
werkingsduur van 4 jaar. 
Art 3.2 De OPR bestaat uit minimaal 12 leden. 
Art 4 Besprekingen namens bestuur gevoerd door directeur 
Art 8 Faciliteiten vergoeding secretaris  100 uur voorzitter 75 uur en 
ouders/leerlingen 50 uur per jaar is het handig om bijlage bij te voegen? 

          Reglement: 
         Art 2.1 treedt in werking op 1 oktober 2019 met een werkingsduur van 4 jaar.  
         Art 4.2 ..minimum aantal leden 12. 
         Harry aandacht voor art 17.3,  18a en 22 
         Art 17.5 
         Art 23 …jaarlijks voor 1 oktober  



         Art 29.1 en 29.2 notulen jaarverslag kwartaalbericht nieuwsbrieven scholen. 
 
Actiepunten: 

- Werving opr leden: update oproep SWV geplaatst. Nieuwe opr leden in eigen 
netwerk werven. We zijn op zoek naar 3 ouders/leerlingen en 1 docent. Voorstel om 
in diverse nieuwsbrieven van scholen oproep te doen. 
 

- Website: notulen en jaarverslag op website plaatsen. (Patty) 
 

- Notulen proces: rondsturen voor akkoord, vastgestelde notulen doorsturen naar 
SWV (Harry) zodat ze gepubliceerd kunnen worden. 
 

- Zie bijlage verzoek van Harry of we voor het 4 jaarlijks onderwijsinspectiebezoek 
SWV op 23 mei een aantal ouders/verzorgers kunnen uitnodigen voor een 
rondetafelgesprek over hun ervaringen met het Passend Onderwijs traject van hun 
kind. 
 

- Naamsbekendheid opr vergroten: voorstel kwartaalbericht op schoolsites plaatsen 
 

Agenda vergadering mei 
- Oudertevredenheid: opr heeft gevraagd om onafhankelijk onderzoek. Harry heeft 

a.s. vrijdag een gesprek met Mendy, Nanne en Josta over aanpak onderzoek 
oudertevredenheid. 

- Nadenken over punten jaaragenda volgend schooljaar. 
- Naamsbekendheid opr vergroten bij achterban. 
- Taakverdeling binnen de opr, voorzitter, secretaris en werkgroepen   

 
Rondvraag  
 
Locatie vergadering: Kwekerijweg 2C Zeist, kantoor SWV VO Zuidoost Utrecht 

 


