Notulen bijeenkomst OPR en bestuur SWV Utrecht Zuidoost.
Datum: 9-10-2018
Locatie: Graaf Adolflaan 4, Zeist
Tijdstip: 17.00 uur - 19.00 uur
Aanwezig OPR: Patty, Vincent, Mendy, Anneloes, Frédérique, Minouche, Josta, Lieke, Nanne, Ed
Aanwezig bestuur: Harry, Ali, Stan
Afwezig: Jorien, Fleur
1. Opening
Voorstellen Minouche Hermans nieuw lid komt van de Breul.
2. Opr statuut en opr reglement, huishoudelijk reglement.
Betreffende documenten zijn nog erg basis, er wordt nu een projectgroepje opgericht
(Harry, Patty en Ed) die de documenten gaan aanpassen zodat het bestuur ze aan de OPR
kan aanbieden. Patty/ Ed stellen een datum voor overleg voor (13 november 2018 moeten
de documenten gereed zijn).
3. Weerstandsvermogen.
Voor 2019 blijft dit €500.000. Een onderbouwing hiervoor wordt door het bestuur
aangeleverd. M.b.v. de jaarrekening 2018 zal grondig worden onderzocht of betreffende
€500.000 nodig zijn als weerstandsvermogen.
4. Stand van zaken doelen.
Mooi document.
Opmerking bijlage punt 3 Meten oudertevredenheid : mooie tool is van cps.nl/narrare
Opmerking bijlage 5 punt 9 Er zijn geen thuiszitters. Definitie thuiszitters/geoorloofd,
ongeoorloofd verlof> vraag is of toevoeging zorgelijk verlof aandacht kan krijgen bij
jeugdarts en LPA. Lastig voor scholen: verschillende manier van werken van leerplicht
ambtenaren en registratie DUO i.v.m administratieve werkdruk.
De OPR (Lieke en Mendy) wordt uitgenodigd bij het eerstvolgende overleg van leerplicht
ambtenaren en Harry.
5. Intervisie opzet.
Indien goedgekeurd door de ALV worden de scholen met tweeën gekoppeld kick off is
gepland op de evaluatiemiddag.
6. Opzet evaluatiemiddag.
Op do 8 nov. is de evaluatiemiddag over 2017-2018. De OPR is opnieuw welkom op deze
middag. De invulling van het definitieve programma is nog wel afhankelijk van goedkeuring
door de ALV op het hierboven benoemde intervisie traject. Zie bijlage 7.
OPR vraagt wel nog om het verslag van de evaluatie in 2017, Harry zegt toe deze op te
sturen.
7. Casuïstiek.
Tijdens besprekingen met de gemeente Zeist en de Bilt over vastgelopen casuïstiek, bleek
dat de gemeente Zeist voor 5 leerlingen en de Bilt voor 1 leerling middelen afdragen aan
Maupertuus. Hier was het SWV niet van op de hoogte. Het SWV waardeert het wel dat dit
openlijk werd besproken, maar we moeten zelf wel opzoek naar de oorzaak hiervan.
Hiervoor wordt een projectgroep gestart die opzoek gaat naar blinde vlekken, mogelijk te
lange doorlooptijden, te laat ingrijpen (samenwerking tussen PO en VO moet beter, wordt
aan gewerkt), onvoldoende aanbod (biedt Maupertuus iets dat wij niet bieden?) ,
aantrekkelijkheid privé onderwijs.
8. Stand van zaken financiën.
2 á 3 ton in de plus, minder dan vorig jaar, maar alles vloeit toch weer terug naar de scholen
in het SWV.
9. Rondvraag

Waar vergaderen wij vanaf nu? In het nieuwe pand van het SWV aan de Kwekerijweg 2C te
Zeist.

