
Notulen OPR vergadering 5 Februari 2019 (volgende vergadering: 26 maart 17:00-18:00) 
 
OPR-leden aanwezig: 
Minouche Hermans (personeel) 
Lieke Hilligehekken (personeel) 
Mendy van Horssen (personeel) 
Nanne Speelman (personeel) 
Anneloes Caspers (ouder) 
Patty Stefens (ouder) voorzitter 
Josta Vencken (ouder) notulen 
 
Bestuursleden aanwezig: 
Harry Emmerzaal, secretaris 
Jan Gaemers 
Jan Reitsema 
 
Afwezig:  
Eddy Eurlings (personeel) 
Jorien Hartman (personeel) 
Vincent de Gast (personeel) 
Frédérique van der Waal (leerling) 
Fleur Engberink (ouder) 
 
Besproken agendapunten: 
 
Concept Jaarverslag 2018:  

- Graag aandacht voor spelling, iemand zou het nog moeten redigeren.  
Stuur opmerkingen naar Harry en hij zorgt ervoor dat het in orde komt. 

- Vraag van de OPR: Het eerder gevoerde gesprek over het eigen vermogen (EV) en de 
toen gemaakte afspraken zien we niet terug in het jaarverslag. Harry geeft aan dat 
het jaarverslag nog aangepast gaat worden zodra de ALV geweest is. Het EV is in 
2018 al voor een flink deel verlaagd. Er is dus al een slag gemaakt, maar het EV ligt 
nog steeds boven streef / minimale bedrag. In de bestuursvergadering is duidelijk 
uitgesproken dat het EV wordt teruggedrongen.  Dus de intentie is er, OPR geeft aan 
dit ook graag op schrift te zien. Bestuur geeft aan dat er al gesproken is over hoe het 
geld verdeeld/besteed zal worden. Er wordt gesproken over het belang van de 
publieke perceptie en dat we er goed aan doen de intenties het EV te verlagen helder 
te benoemen in de publieksversie van het jaarverslag.  

- Publieksvriendelijker waar gesproken wordt over witte vlekken, de werkgroep is nog 
bezig en deze conclusies lijken voorbarig. Kan dit stuk eruit? Een werkgroep 
onderzoekt momenteel of er witte vlekken zijn.  

- Namenlijst niet compleet nog, er ontbreekt nog 1 persoon. We zorgen ervoor dat dit 
correct in het jaarverslag komt te staan, en ook op de website.  

 
Governance: 

- Onafhankelijk toezicht: Dit wordt nu geformuleerd als zijnde: geen bestuurslid van 
een onderwijsorganisatie. Mag er wel iemand uit andere regio uit het onderwijs 



komen? Bestuur zegt: wel uit onderwijs maar niet uit deze regio, en zodoende dus 
onafhankelijk, zonder belangen uit deze regio maar wel met verstand van onderwijs.  

- Patty vraagt nog even aan Simone of de persoon die zij in gedachten had, inderdaad 
interesse heeft of niet.  

- OPR vertelt over het prettige gesprek tussen OPR en twee ALV leden dat eerder 
plaatsvond.  

- Is er een tijdspad uitgezet om te komen tot een RvT o.i.d.?  
Het streven is dit eind januari 2020 in te voeren. Het bestuur houdt de OPR op de 
hoogte van een meer gedetailleerde planning zodra die concreter wordt.  

 
Hoogbegaafdheid: 
Kan ons SWV de subsidie van OCW inzetten voor talentontwikkeling? Nee bekostiging is 
specifiek gelabeld geld van de overheid. Hebben we de onderpresteerders goed in beeld?  
Harry heeft scholen attent gemaakt op deze extra subsidie en heeft van twee scholen 
bericht dat er interesse is. Dit is goed opgepakt. Harry verwacht dat we deze subsidie gaan 
krijgen mits we goede plannen indienen, scholen gaan zelf met deze plannen komen.  
 
Oudertevredenheid: 
Patty geeft contactgegevens van Josta Vencken en Nanne Speelman door aan Harry om een 
keer samen te komen om mee te denken over hoe we oudertevredenheid Passend 
Onderwijs kunnen gaan meten. Er zijn diverse mogelijkheden: een enquête onder alle 
ouders of een paar kleinere groepen maar gericht op ouders die inderdaad ervaring met 
passend onderwijs hebben. 
 
Dekkend netwerk: 
Omdat er ouders zijn die kiezen voor particulier onderwijs, is er nu een werkgroep om te 
kijken of we wel een dekkend netwerk hebben. Moet er uitbreiding komen? Dit speelt ook in 
het overleg met de gemeentes. 7 februari is er weer overleg met deze werkgroep en 
schuiven er twee gemeentes aan om te praten over doorontwikkeling. We worden op de 
hoogte gehouden.  
 
Evaluatiemiddag: we hebben er kort over gesproken. Met name over het Monitorformulier. 
Dit wordt niet op dezelfde manier door de scholen ingevuld, waardoor je appels met peren 
gaat vergelijken  
 
Rondvraag:  
Jan: Reitsma geeft aan het verfrissend te vinden om met de OPR te spreken.  
 
Wat verder nog ter tafel komt (OPR zonder bestuur)   

- Werving OPR leden. Hoe gaan we nieuwe OPR leden werven? Brief naar directies, 
update op de SWV website is nodig en dan inclusief een stukje over werving, 
iedereen zelf even in eigen netwerk rondvragen ook.  

 
- Hoe komen we van concept -versie naar definitieve versie statuten, huishoudelijk 

reglement? Eddy heeft zich erin verdiept en een voorzet gedaan. Minouche kijkt 
hiernaar samen met Patty – deadline 1 april – om het rond te maken  

 



- Website. Onder knop downloads vastgestelde notulen vergaderingen plaatsen en het 
Jaarverslag van de OPR. 

 
- Verslag proces: Opmaken, rondsturen voor akkoord, doorsturen naar Harry zodat hij 

ze kan doorsturen naar website beheerder. 
 

- PS aanvulling: om er voor te zorgen dat de notulen binnen 3 weken op de website 
worden gepubliceerd stel ik voor dat we na de vergadering een schriftelijke ronde 
doen via de email en dat iedereen 5 werkdagen de tijd heeft om te reageren. De op 
en aanmerkingen zullen worden verwerkt en bij geen verdere reacties zijn de notulen 
vastgesteld en kunnen ze naar Harry worden gestuurd. 

 

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


