Notulen OPR vergadering 12 februari 2019
Aanwezigen van de oudergeleding: Obine Voogd,
Aanwezigen van de personeelsgeleding: Albert Joosten (voorzitter), Tineke van Dijk en Petra Hermes
Aanwezigen vanuit het bestuur: Ina Oosterhuis en Gert van Rhee
Afwezigen met kennisgeving: Eric de Ruiter (secretaris, P), Jacco Feenstra (O)
en Annelies de Jonge (P)
Afwezigen zonder kennisgeving: Marije Veldman (O), Arnold de Boer (O) en Marieke Kremer (O)
1. Opening en vaststelling van de agenda:
Aan de agenda worden toegevoegd het reglement en statuut.
Punt 6 leerlingenvervoer wordt doorgeschoven.
2. Notulen en ingekomen stukken
Notulen van 27 november jl. worden besproken naar inhoud en aanleiding van.
Het leerlingvervoer wordt hier nog kort benoemd. Het blijkt dat de vergoeding van het
vervoer afhankelijk is van de afstand. Het kan dus zo zijn dat het leerlingvervoer voor de
school van keuze niet vergoed wordt omdat deze 500m. te ver weg is.
Vanuit afdeling Hardenberg de vraag om de leden van de OPR op de website te zetten.
De notulen worden vanaf deze keer met actiepuntenlijst gemaakt.
3. Begroting 2019
- Geld van de afdelingen gaat regelrecht naar de besturen. De besturen leggen hiervan
verantwoording af aan het samenwerkingsverband. Deze verantwoording roept geen
extra vragen/ nadenken op vanuit het samenwerkingsverband. Tussen het
samenwerkingsverband en de besturen is het samenwerkingsverband goed. Er is
onderling vertrouwen.
- Het samenwerkingsverband heeft extra gelden gekregen vanuit de overheid voor de
salarisverhoging. Dit geld is doorgezet naar de afdeling/ besturen.
- Op centraal niveau is reservegeld aanwezig. Dit is gebaseerd op 10 euro per leerling. Het
overige geld is ook doorgezet naar afdeling/ besturen.
- Afdeling Ommen besteed (in verhouding) meer geld aan verwijzingen, integratiegroep en
structuurgroep.
4. Definitief inspectierapport
- Een aantal zwaarwegende punten zijn positief beoordeeld. Daarbij worden genoemd:
thuisnabij onderwijs, tijdige berichtgeving, maatwerk, korte lijnen, financiën goed op
orde en de scholen die afspraken goed nakomen.
- Speerpunten: verbeteren van de kwaliteitszorg. Daarop moet het jaarplan aangepast
worden. De kwaliteit is echter wel goed bevonden.
- Accountant heeft het rapport goedgekeurd.
- Algemene ledenvergadering moet aansluiten bij het model van interne toezichthouder.
Dit is voor samenwerkingsverbanden afgezwakt naar 1 persoon van buiten als
toezichthouder.
- De interne toezichthouder moet 2x per jaar in overleg met de OPR.
5. Reactie van bestuur bij het inspectierapport.

Besproken bij punt 4
6. Leerlingvervoer
Doorgeschoven naar de volgende vergadering bij het vaststellen van de agenda.
7. Statuut en reglement
Rooster van aftreden wordt aangepast.
Overige wijzigingen worden zoals besproken door Ina Oosterhuis in het reglement en statuut
aangepast.
8. Rondvraag
- Door Ina Oosterhuis wordt het vertrek van Gert van Rhee aangekondigd. Hij blijft bij het
samenwerkingsverband tot eind maart. Er is een vacature gesteld. Het streven is om per
1 april de vacature in te vullen.

Actienummer
1.
2.
3.
4.

Uit te voeren actie:
Leden van de OPR op de website zetten.
Notulen met actiepuntenlijst
Voorstel rooster van aftreden
Wijzigingen reglement en statuut

Door wie?
Notulist
Gert van Rhee
Ina Oosterhuis

