
 

NOTULEN OPR-VERGADERING SPOW 

Datum: 27-09-22 
Tijd: 19:30/21:30 uur 

Locatie: De Diamant, locatie Sint Martinusstraat 
Aanwezig ouders: G. M., L. V., S.B. 

Aanwezig personeel: M.O, N.H., I.M., W.Z., W.S.  
Voorzitter: M.O. 

Notulist: N.H.  
 Volgende vergadering: 22-11-2022 (SPOW ook aanwezig) 

 

Korte verslaglegging 
Mededelingen + lopende zaken 

- Vergadertijd: Afgesproken is dat de OPR vergadert van 19.30 tot 21.30 uur. 
- J.V. tot dit schooljaar vanuit een externe rol bij de OPR betrokken geweest als waarnemend 

voorzitter. Per schooljaar 2022-2023 stopt Joost met deze taak en zal M.O. de rol van voorzitter op 
haar nemen. J.V. wordt middels een bloemetje bedankt voor zijn inzet. 

- Vanwege de vernieuwde governancestructuur bij SPOW is in het voorjaar een werving gestart voor 
nieuwe lezen voor de Raad van Toezicht. Inmiddels heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden 
(met wervingsbureau B&T en de benoemingsadviescommissie) en is er een voordracht gedaan. 
Meer informatie volgt te zijner tijd. 

- Op 22 september is SPOW bezocht door de inspectie. Het betrof geen officieel inspectiemoment, 
maar een vervolggesprek naar aanleiding van het bezoek van vorig schooljaar. 

Intern praktisch: Komen tot een goede taakverdeling 

- Besloten is om de notulen niet uit te besteden aan een externe partij. Tegelijkertijd is de OPR van 

mening dat het niet wenselijk is de notulen te beleggen bij één lid, omdat dit een actieve 

deelname hindert. Besloten is om de notulen beurtelings door een van de leden te laten 

verzorgen. Hiervoor wordt een rooster opgesteld. 

- De notulen worden verwerkt in het huidige format. Vanwege de openbaarheid van de notulen 

wordt rekening gehouden met een neutrale schrijfwijze, vermijden van letterlijke weergave van 

woorden en doelmatigheid. De notulist stelt, in overleg met de voorzitter, aan de hand van het 

jaarplan en de input van de huidige vergadering de nieuwe agenda op. Na goedkeuring van de 

notulen worden deze verstuurd naar de secretaresse van de SPOW en op de website geplaatst. 

Intern inhoudelijk: Vaststellen jaarplan OPR 

Volgorde van aftreden leden 
- Er staan wat onjuistheden in het rooster van aftreden, zoals opgenomen in het OPR 

werkdocument 2022. Het gaat met name om ouderleden waarvan de kinderen binnen de 
zittingstermijn uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat in de loop van het 
huidige schooljaar een werving zal worden gestart voor de vervanging van een lid van de 
oudergeleding per het nieuwe schooljaar 2023-2024  

vergaderingen:  
- Voor de vergaderingen is gekozen voor een indeling waarbij er ruimte is voor zowel inhoudelijk 

zaken vanuit het SPOW als vanuit de OPR zelf. Er is vanuit de jaarplanning en actiepunten een 
indeling gemaakt per vergadering. Deze wordt ook openbaar gemaakt op de website, zodat 
mensen die willen aansluiten bij een vergadering vooraf weten waar het over gaat. 

 

Thema’s om te bespreken 

- De wens is om vaker inhoudelijke zaken met betrekking tot Passend Onderwijs te bespreken. De 
voorzitter zal ter inspiratie de nieuwbrief van het Steunpunt Passend Onderwijs doorsturen. 



- Een ander onderwerp is de uitvoer van het ondersteuningsplan. Hoewel de OPR een actieve rol 
heeft bij het opstellen van en instemmen met het ondersteuningsplan, is er weinig zicht op de 
‘kwaliteit’ van passend onderwijs op de verschillende scholen. Wel is bekend dat de SPOW 
verschillende scholen gaat auditeren, waarbij gericht gekeken zal worden naar passend onderwijs 
en de kwaliteit van de basisondersteuning. Dit zou wellicht een thema zijn om mee te nemen. 

- Verschillende thema’s uit het ondersteuningsplan zouden aan bod kunnen komen als inhoudelijk 
onderwerp. Meer kennis over de inhoud van het ondersteuningsplan en eventuele risico’s en 
knelpunten zouden ook kunnen bijdragen aan een betere bijdrage voor het nieuwe 
ondersteuningsplan. 

Intern praktisch: uren/vergoeding bijeenkomsten 

Vergoeding ouders schooljaar 2021-2022:  
- Het formulier voor de vrijwilligersvergoeding is uitgereikt aan de oudergeleding. Deze kan 

teruggestuurd worden aan de voorzitter. 
Vergoeding uren personeel:  

- Er is momenteel nog wat onduidelijkheid wat betreft de vergoeding van de uren voor het 
personeel van de verschillende besturen. Hier wordt momenteel nog over gesproken door de 
schoolbesturen en SPOW.  

Wat verder ter tafel komt 

Geen rondvraag. 

 

Actiepunten & Afspraken  
 actie/afspraak  wat  eigenaar  tijd 

Bloemen Zorgt voor een bos bloemen voor Joost MO gedaan 

Notulen Rooster maken voor notulen MO gedaan 

Agenda 22-11 SPOW verzoeken de concept begroting op tijd te mailen. MO gedaan 

 

Te delen met anderen (voor nieuwsbrieven e.d.) 
De eerste OPR vergadering van dit schooljaar was op 27-09-2022. Gezien de nieuwe samenstelling van de 
OPR zijn er eerst veel praktische zaken besproken. Er is een jaarplan opgesteld en een vergaderschema 
voor het komende jaar, deze zullen binnenkort op de website te vinden zijn. Voor de vergaderingen is dit 
jaar gekozen voor een indeling waarbij er ruimte is voor zowel inhoudelijk zaken vanuit het SPOW als 
vanuit de OPR zelf. Ook is de wens uitgesproken om vaker inhoudelijke zaken met betrekking tot Passend 
Onderwijs te bespreken. De nieuwsbrief van Steunpunt Passend Onderwijs (voor iedereen aan te vragen) 
kan hierbij een inspiratie zijn. De vergaderingen van de OPR zijn openbaar en iedereen is welkom om als 
toeschouwer bij zo’n vergadering aanwezig te zijn. Vanwege de vernieuwde governancestructuur bij SPOW 
is in het voorjaar een werving gestart voor de nieuw in te stellen Raad van Toezicht. Inmiddels heeft een 
aantal gesprekken plaatsgevonden (met wervingsbureau B&T en de benoemingsadviescommissie) en is er 
een voordracht gedaan. Meer informatie volgt te zijner tijd. 

 

 


