
 
Notulen OPR vergadering 29 september 2022 
19.30 -21.30 uur, vergaderruimte BOZ 
 

• Aanwezig: Otto Kamps, Mark Meijering (RVT), Renée Looijs, Maicke Kuiper, Maaike 
van den Bogaard, Elsa Goor 

• Afwezig: Karin Roekens, Jaqueline Berns en Gaby de Jager 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De vergadering wordt geopend door Renée. Hij heet Mark van harte welkom, waarna de 
agenda wordt vastgesteld. Deze wordt aangepast i.v.m. deelname van Mark: punt 5 wordt 
verplaatst naar punt 3. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.  
Mark stelt zich kort voor en vertelt waarom hij zitting heeft genomen in de RVT. Mark geeft 
kort weer hoe de RVT is opgebouwd en wie welke rol heeft. 17 Oktober zal Jan Meesters 
afscheid nemen van de RVT, wat een aderlating betekent voor de ervaring binnen de RVT. 
De RVT blijft bestaan uit 3 personen. Afgelopen periode is gewerkt met een overwaarde. 
 
3. Discussie 1e concept Koersdocument OP plan 2023-2027 
Otto leidt het nieuwe concept in. Otto heeft voor ogen dat de rol en verantwoordelijkheden 
van schoolbesturen en SWV beter en gelijkwaardiger worden weergegeven. Dit concept is in 
RVT en RVA besproken. De centraal adviesgroep heeft er ook naar gekeken. Otto verzamelt 
alle op-aanmerkingen en daaruit ontstaat een 2e concept. 
 Het verwijzingspercentage van BO naar SBO/SO wordt in dit koersdocument niet 

meer met een kommagetal aangegeven, fijn.  
 Afspraak: het koersdocument wordt voor 4 jaar vastgesteld en iedere 2 jaar wordt 

deze desgewenst bijgesteld. 
 De werkelijkheid wordt met de meerjarenbegroting weergegeven; het 

koersdocument is de wenselijkheid. 
 Scholen versterken in expertise zodat zij zich handelingsbekwaam voelen en een 

diversiteit aan onderwijsbehoeften aankunnen 
 Thuisnabij betekent niet om de hoek maar binnen het woongebied. 
 Het koersdocument kent in zijn realisatie belemmeringen zoals leerling stop vanwege 

ruimte e.d.  
 Opmerkingen en aanvullingen worden bij Otto ingeleverd. Otto creëert een 2e 

concept waarna het naar RVA, RVT en de centraal adviesgroep zal gaan. Tenslotte 
wordt het stuk tijdens de OPR-bijeenkomst van 1 december door ons besproken.  

 
4. Notulen en afsprakenlijst 10-02-2022 
Er zijn geen op-aanmerkingen en daarmee zijn deze vastgesteld. 



 
5. Discussie aantal leden OPR n.a.v. regelement 
Aanleiding voor deze discussie: Vanuit het SBO/SO ontstond het gevoel dat ze er niet 
doorkregen wat zij belangrijk vonden omdat zij bij de vorige stemming maar 4 handjes 
hadden.  
Onze OPR wil zich hard maken voor consensus in de tekstuele beschrijving van het 
koersdocument.  
Vanwege de grootte van Liemers Novum, wordt besloten om van deze Stichting 2 ouders en 
2 leerkrachten af te vaardigen. Het aantal OPR-leden blijft staan op 12 personen, waarvan 6 
ouders en 6 personeelsleden. 
 
6.Vergoeding OPR oudergeleding 2021-2022 
Voor de oudergeleding is er gelegenheid om een declaratie in te dienen bij Otto. 
 
7. Rondvraag en terugblik 
1 December staat o.a. de meerjarenbegroting op de agenda. Dit is de drager van het 
ondersteuningsplan. Aan de OPR de vraag om in te stemmen. Goede voorbereiding is 
gewenst ;-)  
De vraag is hoe onze OPR dit goed kan wegen aangezien de ervaring/kennis ontbreekt. 
Otto vraagt bij andere regio’s na hoe zij dit aanvliegen.  
Otto vraagt Wim van onze RVT of hij bij onze bijeenkomst wil aansluiten om de 
meerjarenbegroting voor ons begrijpelijk te maken. 
 
8. Sluiting  
Renée sluit de vergadering om 21.18 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid 
en inzet. 
 
Actielijst 

Wie? Wat? 
OPR-leden Akkoord notulen 10.02.2022 
Otto Contact leggen met Pieter Jan i.v.m. 

vacatureruimte Liemers Novum. Totaal 3 
personen, waarvan 2 ouders en 1 
personeelslid.   

Oudergeleding OPR Invullen declaratieformulier 21-22 
Otto Navragen bij andere regio’s hoe zij omgaan 

met de meerjarenbegroting, wanneer 
ervaring/kennis ontbreekt bij gros van de 
OPR-leden. 

Otto Wim uitnodigen voor onze bijeenkomst van 
1 december. 
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