
 

Notulen OPR vergadering 1 december 2022 
19.30 -21:30 uur, vergaderruimte BOZ 

 

• Aanwezig: Otto Kamps, Hennie (RVT), René Looijs, Maicke Kuiper, Maaike van den Bogaard, 
Elsa Goor, Karin Roekens, Jaqueline Berns, Annemieke Miltenburg (Innerwaard), Daisy 
Hoedemaker, Femke Riphagen, Leroy en Menno   

• Afwezig:  Dorine Vaes (De Schilderspoort) en Gaby de Jager 
 

1. Opening 
Hartelijk welkom Leroy, Femke en Menno.  
Fijn dat we bijna weer compleet zijn, slechts nog 1 vacature op De Rabot (ouder).  
 

2. 2e Concept Koersdocument SWV 2023-2027 
Ter info: in maart 2023 komt het koersdocument (ter instemming) op de agenda van de OPR.  
 
Het document wordt doorgenomen en verschillende wijzigingen worden voorgesteld en 
zullen door Otto worden verwerkt. 
 
 
Belangrijk! 
Op dit moment staat er niets in het koersdocument waardoor we als OPR niet kunnen 
stemmen met het stuk. 
 

3. Mededelingen 

Binnenkort krijgt het SWV een bezoek van de inspectie, het bezoek duurt in totaal 4 dagen. Tijdens 1 
van de 4 dagen staan RONDE TAFEL GESPREKKEN op het programma. Dit gesprek zal over het oude 
koersplan gaan. Doen we wat er in het huidige ondersteuningsplan staat beschreven?   

 Datum RONDE TAFEL GESPREK: Maandag 13 februari, 10.30 uur t/m 11.15 uur – 
vergaderruimte BOZ  

 

Aanmeldingen: Maaike, Rene, Elsa, Karin en Femke.  

 

Ook heeft de inspectie heeft 6 scholen aangedragen, waarvan zij er 4 gaan bezoeken. Namelijk De 
Bem, De Groene Ring, De Brug en De Schilderspoort. Ze willen graag bekijken/ervaren of ze de 
dingen terugzien die op samenwerkingsverband zijn afgesproken. De school wordt er niet op 
afgerekend, wanneer dit niet het geval mocht zijn. 



 

 

 

4. N.a.v. notulen & actielijst van onze vorige bijeenkomst: 

Wat de actie t.a.v. de meerjarenbegroting betreft, in onze regio wordt er door de OPR geen gebruik 
gemaakt van scholing.  Je kunt als OPR natuurlijk wel expertise inhuren. Idee Cabo laten aanschuiven. 
We stemmen in met de notulen.   

 

5. Meerjarenbegroting 2023-2026 

Eigenvermogen SWV moest omlaag, daar zaten we aardig op te koersen. Er ging namelijk meer geld 
naar basisscholen, meer geld naar arrangementen, meer geld naar pilots, etc. Doordat we laat in het 
jaar extra geld ontvingen, konden we de begroting hier niet meer op aanpassen.  

Zware ondersteuning, wordt met ingang van januari 2023 verhoogd naar 90 euro per leerling. Op blz. 
4 wordt gesproken over augustus 2023. Wordt aangepast door Otto. 

€40.000,- Ontvangen voor realisatie onafhankelijk ouder ondersteuningspunt.  Het idee bestaat om 
misschien samen te werken met Arnhem. Hier is nog geen concreet plan voor, wordt nog uitgezocht 
door o.a. Otto. Over 2 jaar wordt het opgenomen in de wetgeving en gaat de inspectie hier ook op 
toetsen. 

Blijft de Mik-klas en het Leerplein in de nabije toekomst bestaan? Dit is een samenwerkingsproject 
van het PO en het VO. In de toekomst wordt er bekeken of dit het nog steeds het goede middel is.  

Momenteel gaat er 4 euro per leerling naar Kurzweil en Bouw. In juli lopen deze contracten af en 
wordt bekeken hoe we hier mee verder gaan.  

2% lln. van de kinderen in de Liemers zijn volgens de norm hoogbegaafd (ongeveer 160). Daarvan 
gaan ongeveer 35 naar De DAVINCI. Vanuit het arrangement HB is hiervoor  €50.000  gereserveerd. 

Kopje ‘Overige lasten’ is flink hoger geworden, hoe kan dit? Otto zoekt dit na.  

De Rijksbijdrage is flink omhoog gegaan, dit komt ook omdat de teldatum van 1 oktober naar 1 
februari is gegaan.  

De OPR stemt in met de meerjarenbegroting.  

 

6. Rondvraag 

Nieuwe leden zijn enthousiast om zitting te gaan nemen in de OPR.  

 

Sluiting 21:50 

 

ACTIELIJST 



Wie Wat Wanneer 
Otto Nazoeken wat er precies onder 

overige lasten valt 
(meerjarenbegroting) 

Binnenkort 

OPR Stemt in met de 
meerjarenbegroting 

1 December 2022 

   
Karin, Rene, Elsa, Femke, 
Maaike 

Ronde tafel gesprek met 
inspectie 

13 februari om 10.30 
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