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Notulen Ondersteuningsplanraad 4 september 2017 

 

 

Notulen OPR 4 september 2017 
 

Aanwezig OPR: Ingrid Blom; Monica van Driel; Elke van Geest; Max de Groot; mw Hollebrandse; 
Eef Holman; Karin de Jong; Miriam de Man; Helma van Puijenbroek; Hellen Snoek; Marijke 
Westerman 
Aanwezig adviseur: Joost Vreuls 
Aanwezig bestuur: Sonja Hardenbol 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 
De vergadering is om 19.35 uur geopend. 
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

2. Ingekomen stukken 
 
Memo van Barend Verkerk aangaande tussentijds financieel overzicht  is besproken. 
 

3. Verslag van de vorige vergadering 
 
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Verslag juridische ontwikkelingen 
 
De advocaat van de OPR heeft het geschil (begin augustus) bij de LSG aanhangig gemaakt. 
Wanneer het geschil dient, is nog niet bekend 
 

5. Regeling notulist 
 
Marijke, Elke en Karin gaan dit in gezamenlijk overleg doen, waarbij Elke en Marijke gezamenlijk 
het notuleren/uitwerken op zich nemen en Karin betrokken is bij het duidelijk koppelen van 
stukken aan agendapunten 
 

6. Concept vergaderagenda 2017-2018 
 
Als wijziging wordt 5 maart in 12 maart 2018 veranderd. De vastgelegde data zijn reserveringen, 
wat niet wil zeggen dat er op de betreffende data ook daadwerkelijk vergaderd zal worden. Dat 
hangt er vanaf of er voldoende agendapunten zijn. 
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7. Voorbespreking ‘ Geld volgt de leerling’  
Vragen aan bestuur: 
-Wat als een ouder het initiatief neemt om over te stappen naar een andere school? De 
ontvangende school heeft zorgplicht. De scholen nemen met elkaar contact op. 
-Waarom kan deze regeling niet ook gelden voor het LWOO? 
LWOO wordt door DUO uitbetaald. DUO betaalt alleen aan scholen met een LWOO beschikking. 
-Is er een in- en uitstroomschema van LWOO leerlingen die doorstromen naar PRO en VSO? 
Sonja neemt deze vraag mee naar het SWV. 
 
 

8. Voorgenomen besluit tot wijziging van het Ondersteuningsplan betreffende lwoo, met 
name in relatie tot nieuwkomers vo en praktijkonderwijs 

 
Op blz. 1 van de begeleidende brief wordt ten onrechte een periode van 12 jaar in plaats van 12 
maanden genoemd. 
 
De OPR geeft hierop een positief advies met de kanttekening dat een van de 
oudervertegenwoordigers aangeeft dat deze wijziging de vrijheid van schoolkeuze van ouders wel 
degelijk negatief beïnvloedt. De verwoording hiervoor is als volgt: 
 

Hellen Snoek, kan zich niet vinden in de voorgestelde wijziging in hoofdstuk 9 van het ondersteuningsplan 
voor wat betreft de verschillen in aanmelddata voor de VO school naar keuze. 

Er wordt een verschil gemaakt tussen de leerlingen die woonachtig zijn in het werkgebied van het 
samenwerkingsverband VO/VSO MHR en leerlingen buiten de regio. Voor leerlingen binnen de regio 
geldt  als datum van aanmelding 15 maart en voor leerlingen buiten de regio geldt de datum van  1 juni. 
Hiermee krijgen leerlingen binnen de regio een voorrangspositie en worden leerlingen en ouders in hun 
schoolkeuze beperkt. De reden van deze gekozen maatregelen is begrijpelijk, daar in de huidige wetgeving 
niet “geld de leerling volgt”. Als afgevaardigde vanuit de oudergeleding voor deze raad, kan Hellen hiermee 
echter niet instemmen, daar het de vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in de Nederlandse grondwet, 
inperkt. 

Dit recht kan eveneens afgeleid worden uit artikel 26 van de universele verklaring van de rechten van de 
mens, alwaar gesteld wordt: Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van 
opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden gegeven. 

Gesproken wordt over mogelijkheden om dit verder onder de aandacht te brengen van bijvoorbeeld de 
belangenvermenging  Ouders & Onderwijs, om bij een volgend kabinet verandering in de wetgeving af te 
dwingen." 

 
 

9. Scholing OPR 2017-2018 
 
Joost komt de volgende vergadering met 2 voorstellen. 
 

10. Advies aanvraag 11a wms 
 
Het advies zal binnenkort aan het bestuur van het Samenwerkingsverband worden toegezonden. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_verklaring_van_de_rechten_van_de_mens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_verklaring_van_de_rechten_van_de_mens
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11. Wat verder ter tafel komt 
 

Op vraag wanneer het inspectierapport er zal liggen, geeft het bestuur aan dat dit er voor de 
vakantie al geweest zou zijn, maar dat het nu wel voor het einde van het jaar verwacht wordt. 
 
Er wordt gevraagd naar de hoeveelheid thuiszitters op dit moment. Het bestuur heeft daar nog 
niet voldoende zicht op. 
 
Het stuk “Onderwijs Inclusief” zal nog aan alle OPR leden worden gemaild. Daarover kan in de 
volgende vergadering gesproken worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Rondvraag 
 
Hoe is de stand van zaken m.b.t. de thuiszitters. Sonja is bezig met het Jaarverslag. Er is een 
toename. 
 
Met dank aan Hellen de link omtrent werving nieuwe OPR-leden: 
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/5562/communicatie-werven-opr-leden/ 
 
 

13. Sluiting 
 
Om 21.15 wordt de vergadering gesloten. 
 

 

 

http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/5562/communicatie-werven-opr-leden/

