
 
 

Notulen OPR vergadering  
 
 
d.d.   : donderdag 01-11-2018 
Aanvang : 20.00 uur 
Locatie  : Bestuursgebouw AVES, Jasmijnstraat 9 Emmeloord 
 
Voorzitter : Wendy Roowaan 
Notulant : Dirk van Urk 
Aanwezig : Wendy Roowaan, Ina Oosterhuis, Pamela Groot en Dirk van Urk. 
Afwezig  : Josina Post, Willem Fruijtier en Henriette Brokelman. 

 
1. Opening. 

• Gevraagd wordt of Dirk van Urk de notulen wil bijhouden deze avond. 

• Wendy begint met de mededeling dat Esther een bloemetje namens de OPR heeft gekregen. 

2. Vaststelling agenda. 
 
4. Notulen vergadering 31-05-2018 worden doorgenomen. 
 

• Besproken wordt dat punt 4 uit de notulen gehaald wordt. 

• Mailadres OPR wordt vanaf nu aan ons eigen mailadres gekoppeld zodat wij de stukken 

eerder krijgen. Was nu beetje verwarrend nu wie wel of niet de stukken had gekregen. 

5. Evt. bespreken jaarkalender instemmings/adviesrecht (Pamela) 

• Pamela heeft niets kunnen vinden. Wendy gaat ook een poging wagen en gaat kijken naar 

eventuele jaarkalenders en instemmings/adviesrechtlijstjes bij andere OPR’s in het land.  

 

7. Samenstelling OPR 

 

• 1 Januari 2019 is er een fusie tussen SCPO en Aves. Dit heeft gevolgen voor het 

samenwerkingsverband. We hebben gekeken wat dit betekent voor ons. Je mag geen oneven 

aantal leden hebben. We kunnen er voor kiezen om per schoolvereniging 2 personen te laten 

aantreden, een leerkracht en een ouder. AVES-nieuw moet 1 ouder gaan leveren. 

• Lijst van aftreden moet aangepast worden. De datum van Wendy kan veranderen in 2022.  

8. Inspectierapport 

• Definitief inspectierapport. Deze is duidelijk, wordt verder niets aan gedaan. 

• Inspectierapport is voorzien van een zienswijze. Het samenwerkingsverband is er nu klaar 

mee en wacht nu weer op de regelgeving. 

9. Beleid duur TLV 

• OPR heeft instemmingsrecht. De gehele OPR is erg blij met deze aanpassing. Handtekening 

mag gezet worden. 

 



 
 

10. Treasurystatuut.  

• Kort samengevat over de 25.000 euro op pagina 1, als we geld over hebben 

dan wordt dit verdeeld onder regulier onderwijs. Voor de rest is het duidelijk. 

• Wendy vraagt wie er in het bestuur zitten en hoe vaak er vergaderd wordt binnen de 

toewijzingscommissie. 

• Als een leerling een TLV krijgt wordt er dan aan de 6 weken aangehouden of kan het ook 

eerder? 

12. Datum nieuwe vergadering 

• We spreken af dat we 3 keer per jaar gaan vergaderen. 27 februari 2019 is de eerst volgende 

vergadering. En de laatste vergadering van dat schooljaar vindt plaats op 19 juni 2019. Dit is 

de laatste vergadering van Dirk van Urk. Hij moet een vervanger zoeken binnen Rehoboth. 

Dit moet volgens het reglement een leerkracht zijn. 

13. Voorzitter bestuur samenwerkingsverband 

Leo Breukel is de voorzitter bestuur samenwerkingsverband. Hij komt iets vertellen over de fusie en 
de situatie rondom Obadja.  
We doen eerst een voorstelrondje richting Leo. Vervolgens legt Leo uit wat er voor ons gaat 

gebeuren. Hij legt uit wat zijn functie is als toezichthouder. We spreken af dat we tenminste 1 keer 

per jaar willen dat Leo bij ons aanschuift. 

Obadja. De fusie is duidelijk. Door middel van nieuwsbrieven is iedereen duidelijk op de hoogte 

gehouden. In de Noordoostpolder krijgen alle ouders een nieuwsbrief. Dirk van Urk meldt dat hij het 

jammer vindt dat er geen informatie bij de ouders van Rehoboth terecht komt betreffende de fusie. 

Wat voor effect heeft dit op Urk? Zolang er geen kinderen van Rehoboth en de Vuurbaak naar 

Obadja gaan, is er geen ‘probleem’. We wachten het af. 

De fusie betekent nu ook dat de samenstelling van het OPR bestuur gaat veranderen. Betrek 

toezichthoudend bestuur erbij. 

Verder geeft hij aan dat zoals het nu loopt, het hele passende onderwijs, hij zeer tevreden is.  

 

 

Overig 

 

• Wendy moet het initiatief nemen om Leo Breukel uit te 

nodigen voor de vergaderingen. 

 

Afsluiting 21.45 uur. 


