Secretariaat OPR
J. Uijtdewillegen.
Tel. 06-14150210.
Email: j.uijtdewillegen@octho.nl
Verslag OPR vergadering 16-01-2018 van 19.30-21.30 u.
Aanwezig:
Dennis Plandsoen(ouder/voorzitter), Hester Visser(personeel/vice-voorzitter), Jos Uijtdewillegen(personeel/secretaris),
Mariëlle van Houdt(ouder/penningmeester), Leden: Miranda de Been(personeel S(B)O), Liesbet Bode(personeel), Karen
Braamse(ouder),Judith den Engelsman(ouder S(B)O, Han Nieuwenhuize(ouder),Ilona Snoep(personeel), Heidy van
Winkelhof-le Duc(ouder).
Madeleine Weij(directeur SWV Kind op 1).
Afwezig met kennisgeving:
Ineke Wandel(personeel).
Ad Vis(vice-voorzitter SWV Kind op 1).
1.Opening.

Door Madeleine met een hartelijk welkom aan iedereen. Zij zal de avond leiden.
Ze vertelt dat ze er vanavond maar alleen zal zijn. Ze had het zich anders voorgesteld maar vorige week is door het
overlijden van de voorzitter van SWV Kind op 1, Cees Corstanje de start van het nieuwe samenwerkingsverband omringd
door een zwarte rand. Ad Vis de vice-voorzitter zou er deze avond bij zijn maar hij is geveld door de griep.
2.Kennismaking met elkaar.
Alle leden van de OPR en Madeleine hebben iets over zich zelf verteld en hun motivatie verwoord waarom ze voor de OPR
hebben gekozen.
3.Presentatie SWV Kind op 1.
Madeleine heeft aan de hand van een powerpoint uitleg geven over het SWV Kind op 1 en aangegeven wat de taak van de
OPR leden is.(Powerpoint is als bijlage toegevoegd).
4a.Medezeggenschapsstatuut SWV Kind op 1.
Het is met Madeleine doorgenomen.
Opmerkingen hierbij:
• Datum bovenaan moet 2018 i.p.v. 2017 zijn.
• Artikel 3 lid 3: afgevaardigd moet vervangen worden door gekozen.
4b. Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad SWV Kind op 1.
Wederom met Madeleine doorgenomen.
Opmerkingen hierbij:
• Artikel 4 lid 2: toevoegen 1 personeelslid en 1 ouderlid is afkomstig uit SO/SBO.
• Artikel 24 lid 2: toevoegen vergoeding voor reiskosten.
• Artikel 25 lid 1: toevoegen vergoeding voor reiskosten.
4c:Huishoudelijk Reglement Ondersteuningsplanraad.
Madeleine heeft een model van het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs uitgereikt met de opdracht dat de OPR,
dit in een vergadering zelf bespreekt en vaststelt.
Dit gebeurt in een latere vergadering.
OPR moet ook een rooster van aftreden maken om te voorkomen dat alle leden tegelijkertijd vertrekken.
We hebben afgesproken dat na anderhalf jaar de eerste leden aftreden.
In een latere vergadering komt dit nog terug.
5. Functieverdeling.
Al pratend met elkaar is de volgende samenstelling ontstaan.
Voorzitter: Dennis Plandsoen(ouderlid).

Vice-Voorzitter: Hester Visser(personeelslid).
Secretaris: Jos Uijtdewillegen(personeelslid).
Penningmeester: Mariëlle van Houdt(ouderlid).
6. De vergaderstructuur van de OPR.
De OPR wil ook afzonderlijk vergaderen om haar standpunten te kunnen bepalen.
We spreken af dat Madeleine aan het begin van de vergadering erbij is om zaken toe te lichten. Nadat zij de vergadering
heeft verlaten gaat de OPR hun standpunten bespreken.
7.Ondersteuningsplan van Kind op 1.
Voor 1 februari 2018 moet dit in het bezit zijn van de OPR.
8.Afspraken Bijeenkomst 15-02-2018 op locatie de Tweern in Goes.
Het is een officiële OPR vergadering, die geleid wordt door de voorzitter van de OPR.
De leden van de Raad van Toezicht zijn als gast hierbij aanwezig. Madeleine zal dat kortsluiten met de voorzitter van de
Raad van Toezicht.
OPR zorgt voor de uitnodiging, agenda en verslaggeving.
Agendapunten:
• Kennismaking OPR met de leden van de Raad van Toezicht.
• Uitleg en toelichting krijgen van Madeleine over het ondersteuningsplan 2018-2022.
9. Standpunt vormen over het Ondersteuningsplan 2018-2022 door de OPR.
Maandag 5 maart om 19.30 u op SO Odyzee, Oostmolenweg 81, 4481 PM Kloetinge(school van Hester).
10. Afspraak over de vergaderlocatie.
We kiezen ervoor om in de omgeving van Goes te vergaderen omdat dit centraal ligt.
Omdat Madeleine maar een gedeelte of niet bij de vergadering is, is de locatie De Tweern geen optie.
Vergaderlocatie wordt SO Odyssee in Kloetinge.
Als reserve hebben we de school van Ilona Snoek in Wilhelminadorp.
11. Sluiting.
Om 21.30 sluit Madeleine de vergadering af met dankzegging voor de inbreng van ieder.

