
OPR  

Agenda en Notulen   19.20 

 

Datum en tijd 19.30-21.30 

Locatie Korenaer Strausslaan 1, Eindhoven 

Aanwezig  
Aanwezigheidslijst MR 
centraal 
 

 
 
 
 

Agendapunten 

 Notulen: Besproken + Afgesproken/actiepunten  

.Opening 19.30  

. Ingekomen 
stukken/mededelingen 

 Mail Route B teruggekregen ( n.a.v. gemiste informatieavond). Door 
omstandigheden hadden zij deelname aan de info avond gemist. Zij 
willen graag voor een volgende info avond. 

*  Mededelingen:  
-Inge vertelt ene ervaring uit het SWV ZOUT ( omg. Zeist), een toneelvoorstelling 
om het personeel te  bedanken voor het Passend Onderwijs  
- Inge gaat verhuizen , naar Alphen. Omdat Inge gekozen  externe voorzitter van 
de OPR is. 

 
 

.Notulen vorige 
vergadering vaststellen  

Notulen 5 november 2019> moet nog worden geüpload. Is voor volgende 
vergadering. 

Terugblik 
informatieavond 

- Was een zinvolle avond, voor de een wat meer nieuwe informatie voor 
de ander minder nieuws. Wel goed om praktijk uitleg bij het 
Ondersteuningsplan van het SWV te krijgen.  
 

- Voor een volgende infoavond: graag aan informanten vragen waar hun  
in de praktijk tegen aan lopen.  

 
- Een volgende infoavond is gewenst: graag Helder en Route B, mogelijk de 

Hoogbegaafdheidsklas van het Eckart. Mogelijkheid dit jaar is wat krap in 
de planning, maar gaan we wel proberen of het lukt . December 2020 
lijkt ook een mooie mogelijkheid, zodat ook weer nieuwe leden erbij 
betrokken kunnen worden. 

 
 

Stukken Passend 
Onderwijs  

 Jaarverslag 2018 SWV ZOUT 

 Factsheet Passend Onderwijs 

 Landelijke evaluatie Passend Onderwijs: 



- Niemand heeft de stukken goed voorbereid/doorgenomen. Wat doen we 
hiermee? Wat willen we ermee?  
 
 
Wil licht toe waarom de stukken interessant zijn.  
Jaarverslag > Controle op onze eigen werkwijze/procedure binnen de 
OPR.  
PO stukken> Er is veel herkenning in de woorden van onze eigen directie 
SWV. Wil stuurt zijn gearceerde versie aan de leden door, de stukken 
komen in maart terug op de OPR vergadering. We gaan vragen hierover 
opstellen voor de vergadering in juni wanneer het DB van het SWV 
aansluit op de vergadering. 

. onderwerpen 
volgende vergadering 

- Jaarverslag OPR 2019 
- Vragen opstellen tav stukken 13 januari: Jaarverslag 2018 SWV ZOUT 

 Factsheet Passend Onderwijs 

 Landelijke evaluatie Passend Onderwijs: 
- Hoe koppel je als OPR lid terug aan de MR? Speerpunten zouden kunnen 

zijn wanneer het OP wordt gestemd, het jaarverslag 2020  
- Voor vergadering van Juni> vragen of het OP zoveel mogelijk herkenbaar 

/terug te linken is naar het OP en zijn veranderingsparagrafen 2016-2020 

. rondvraag & afsluiting /  



 


