
OPR  

Agenda en Notulen   2018-2019 

 

Datum en tijd 19.30-21.30 14 januari 2019 

Locatie Korenaer Strausslaan 1, Eindhoven 

Aanwezig  
Aanwezigheidslijst 
MR centraal 
 

 
 
 
 

Agendapunten 

 Notulen: Besproken + Afgesproken/actiepunten  

Opening 19.30  

Ingekomen 
stukken/mededelingen 

Inge gaat ws verhuizen, volgend jaar een nieuw DB lid? 
Agenda OPR openbaar maken op website SWV. MR ( pers.) geleding Groote 
Aard gaat weg , ze heeft een nieuwe baan als directrice in het PO. 
 

Notulen vorige 
vergadering vaststellen  

Vastgesteld. 

Overleg DB: 12-12-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ABS team, welke diensten leveren zij aan de CUAB scholen? Wat vragen 

scholen aan? Schuift door naar Februari. 

 Waar is het formulier om geld aan te vragen tbv extra ondersteuning/ 

initiatieven? Staat op website RSV, Niek verstuurt 

 Zijn er al arrangementen uitgevoerd tussen VSO ( cluster 4)-VO? Hoe wordt 

dat vastgelegd?  

 Thema avond plannen RSVOPVO DB &OPR, februari 2019. 

 Beleidsnotitie Job8 bespreken.> is er niet 

 Terugblik vergadering veranderingsparagraaf delen:  Bijvoorbeeld externe 
notulist. Vragen voorafgaand bundelen voor stemmingsvergadering> 
veranderingsparagraaf komt eerder. ( 6 weken regel) 

 
Vragen voor volgende vergadering? 
Wil mailt vraag tbv gelden die zijn uitgekeerd door verschillende swv aan de 
stichtingen. 
 
 

  



 School 
ondersteuningsprofielen 
vergelijken 

 SOP’s bekijken en vergelijken. Vragen aan het bestuur? Algemene beeldvorming 
beschrijven. 
Meeste problemen zitten tussen de verschillende definities van basisondersteuning 
en extra ondersteuning. Daardoor ontstaat verwarring wat nu waar onder valt. 
Passend Onderwijs vindt diagnoses niet meer interessant. Structureel of niet 
structureel. Lln met OPP zou automatisch extra ondersteuning zijn. Wettelijk 
verplicht IRK klassen en IB ondersteuning. Hoe zit het dan tussen basis, licht en 
zware ondersteuning. SOPs zijn onderling voor 90% hetzelfde, hoezo kunnen 
ouders dan hieruit keuzes maken. 
Is basisondersteuning iets dat door alle scholen aangeboden wordt of is het iets dat 
voor alle leerlingen van een school toegankelijk is.  
Een aantal SOPs worden bekeken. Er blijken toch verschillen tussen de plannen te 
zitten. Niet iedere school hanteert het nieuwe format. Van de 5 SOPs die we 
hebben bekeken blijken er nog SOPs uit 2010 op te staan, vorige format gehanteerd 
is bij een nieuw SOP, alleen bijlagen. 
Verwachting binnen de OPR is dat niet veel ouders deze documenten gaan lezen.  
De site scholenopdekaart.nl lijkt niet echt handig voor ouders om te zoeken op 
termen. 
 
 

. onderwerpen volgende 
vergadering 
 

 OPR vergadering: DINSDAG 16-4-2019 
       - terugkoppeling DB vergadering 
       - verkiezingen/ rooster van aftreden aanvullen 
       - vergemakkelijken communicatie OPR onderling  MR centraal 
- thema avond met DB voorbereiden. 
 

 

Onderwerp vergadering 
DB 

 DB: Wil mailt vraag tbv gelden die zijn uitgekeerd door verschillende 
SWV aan de stichtingen. 

 OP> kritiek OCO vergadering, OPR inpassen schema OP. Concretiseren. 
TAV SOP’s Vraag voor Niek vanuit de OPR: ( aangaande bovenstaand agendapunt) 

 Kan er een link via de site van het SWV naar ‘Scholen op de kaart’ zodat 
ouders makkelijker op de site kunnen komen. 

 Het lijkt nu een allegaartje is dit bij SWV bekend en wat wordt daar mee 
gedaan? (plannen zijn nu door de OPR niet te vergelijken) 

 rondvraag  

 Agenda OPR komt online  
 



 


