Secretariaat OPR
J. Uijtdewillegen.
Tel. 06-14150210.
Email: opr@swvkindop1.nl
Verslag OPR vergadering 03-06-2019 van 19.30-21.30 u.
Aanwezig:
Dennis Plandsoen(ouder/voorzitter), Jos Uijtdewillegen(personeel/secretaris), Mariëlle van Houdt(ouder/penningmeester), Leden: Miranda de
Been(personeel S(B)O), Karen Braamse(ouder), Han Nieuwenhuize(ouder),later ingestroomd; Ilona Snoep(personeel), Pieternel van Haaften(ouder),
Ineke Wandel(personeel).Madeleine Weij(directeur SWV Kind op 1).
Afwezig met kennisgeving:
Hester Visser(personeel/vice-voorzitter), Liesbet Bode(personeel)en Judith den Engelsman(ouder S(B)O,
1.Opening en mededelingen.
Iedereen van welkom op deze laatste OPR vergadering van dit cursusjaar.
Een mededeling van de directeur van het SWV: Het dagelijks bestuur staat welwillend tegen over een lijst met emailadressen van de
medezeggenschapsraden die steeds verwijzen naar het bestuur waar zij onder vallen. Op de bestuursvergadering van 13-06-2019 wordt het aan de
orde gesteld.
2.Vaststellen van de agenda.
Agenda is voor iedereen akkoord.

3. Terugkoppeling van Joost Vreuls(bijlage 1).
Een handleiding met een bundeling van allerlei suggesties voor de OPR komt er n.a.v. het onderzoek van Joost Vreuls niet. Daar is te weinig budget
voor. Er wordt voor materiaal verwezen naar de website infowms.nl.
De verdere suggesties( website met allerlei informatie over de OPR)die Joost Vreuls geeft hebben wij als OPR al geregeld.
Het contact met onze achterban is nog steeds een punt van aandacht voor ons.
Verder geeft hij aan dat het onderdeel medezeggenschap ook meegenomen wordt in de “grote evaluatie” omtrent Passend Onderwijs.

4. Jaarplanning 2019-2020: data en inhoud.
Vergaderingen:

1. Woensdag 2 okt.2019: jaarrekening, activiteitenplan, jaarverslag van de OPR, bijgestelde lijst van aftreden, hoe betrekken we de achterban erbij,
Nieuwsbrief.
2. Donderdag 28 nov. 2019.Verkiezingen aankondigen.,3 mr leden kennismaken met OPR, bespreken van het medezeggenschapstatuut.
3. Woensdag 19 febr.2020 met Raad van Toezicht. Nieuwe paragraaf ondersteuningsplan en begroting.
4. Woensdag 15 apr. 2020.
5. Dinsdag 23 juni 2020. Jaarrekening

Uitstapje van de OPR vrijdag 8 mei 2020.

5.Bekijken van het reglement voor de verkiezing van nieuwe OPR leden m.n. het aantal leden vanuit het S(B)O.(bijlage 2:
Medenzeggenschapsstatuut Hoofdstuk 2: artikel 3).
Hierin staat vermeld dat er in de OPR minimaal 2 personen uit het SBO en SO in de OPR mogen zitten. In theorie zou het kunnen dat er veel meer
personen van het S(B)O in de OPR zitting nemen. De vergadering vindt dat er dan geen goede afspiegeling vanuit het veld wordt weergegeven.
Daarom wil de OPR graag een wijziging in het medezeggenschapsstatuut.
De volgende aanvulling: Op het totaal van 12 leden van de OPR mogen max. 4 personen van S(B)O zitting in de OPR nemen. De volgende
notitie wordt hierbij meegenomen: Wanneer er onvoldoende kandidaten zijn van de reguliere scholen mag hiervan afgeweken worden.
De directeur neemt dit besluit mee naar de bestuursvergadering.

6.Mededeling over de komst van een MR bij SWV Kind op 1.
Met het in dienst nemen van ambulante begeleiders heeft het SWV meer personeel en moet er een personeelsmedezeggenschapsraad zijn.
Zij hebben instemmingsrecht over bepaalde onderwerpen. 3 personeelsleden mogen erin plaats nemen. Wanneer een werknemer 6 maanden
werkzaam is mag hij/zij kiezen en zich herkiesbaar te stellen. De drie kandidaten moeten een afspiegeling zijn van de ambulante begeleiders en het
overig personeel van het SWV Kind op 1.
De OPR deelt met de MR het medezeggenschapsstatuut.
7.Pauze.
8. De casus voor het bijpraten over de ontwikkelingen nieuwe toekenning arrangementen.
De directeur heeft een anonieme casus gedeeld met de OPR leden en die besproken. Het was een verhelderend gesprek voor de OPR leden zowel voor de ouders als de
personeelsleden.

Overige info over de nieuwe ontwikkelingen.
Het budget voor het leren en gedrag gaat rechtstreeks naar de besturen; dit is 2 van de totale 10 miljoen die omgaat in het SWV. Die gelden zijn
bestemd voor het aannemen van onderwijsassistenten. ZML leerlingen, leerlingen met fysieke beperkingen en crisissituaties worden nog door het
loket behandeld. 1,2 miljoen gaat aan de voorkant naar de scholen. Schoolbesturen moeten dit nu zelf regelen.
In de bestuursvergadering van 13-06-2019 wordt een besluit genomen over de ingangsdatum. In 2022 zijn dan alle extra middelen, die besturen nu
nog ontvangen i.v.m. de overgangsregeling afgebouwd.
9.Rondvraag.
Volgende vergadering 02-10-2019 op SBO De Tweern, Evertsenstraat 100, 4661 XS Goes van 19.30-21.30 u.
10.Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage op deze avond.

