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Notulen OPR-vergadering 11 april 2018 

 
Aanwezig: Bert van Doorn (Stella Maris College; voorzitter), Alex Gorissen (Terra 
Nigra), Lian Sporken (OPDC Sint Michael), Marco Smeets (Bonnefanten College), 
Suzanne Gielen (Porta Mosana College), Fabienne Borst (Porta Mosana College) en 
Maarten van Haastert (secretaris) 
 
Afgemeld: Thijs Gulpen (Sophianum), Eveline de Groot (SOVSO St. Jozef) 

 
1. Opening en mededelingen 

Afmeldingen worden genoemd. 
De heer Bollen kon niet worden bereikt. Daarom is voor deze vergadering 
uitgeweken naar Jekerstraat 37h, waarvoor dank aan mevrouw Gielen. 
 
De voorzitter vraagt de OPR-leden om nu al ouders te benaderen voor de 
OPR-verkiezingen die er zullen aankomen als het bestuur van het SWV 
akkoord gaat met het voorstel tot wijziging van de samenstelling van de OPR. 
 
Mevrouw Sporken geeft aan de OPR te moeten verlaten als einde schooljaar 
de OPDC wordt opgeheven. 
Dit sluit aan op agendapunt zes. Mevrouw Sporken heeft weliswaar niets 
vernomen over de bezoeken die zijn gebracht aan de nieuwe OPDC’s, maar is 
wel aanwezig geweest bij twee bijeenkomsten die werden gehouden in het 
kader van de oprichting van een ‘OPDC nieuwe stijl’. Hiervoor was mevrouw 
Sporken overigens niet uitgenodigd, hetgeen vreemd is. 
In de presentatie werd een onderwijsinstituut besproken dat nagenoeg niet 
afweek van de wijze waarop het OPDC is ingericht. De avonden brachten dan 
ook geen nieuwe inzichten.  
Het opheffen van het OPDC en vervolgens het oprichten van de nieuwe vorm 
heeft vermoedelijk te maken met het niet willen overnemen van de 
verplichtingen c.q. personeel naar de nieuwe vorm. Deze wijziging zal echter 
een aanpassing in het ondersteuningsplan behoeven. 
 

2. Agenda 
Wordt overeenkomstig overgenomen. 
 

3. Notulen 4 december 2017 
Pag. 2, punt 5 
(tekstueel) 
“Extra” wordt gewijzigd in ‘meer’. 
 
“voorstel 2” wordt aangevuld met ‘zie hiervoor optie 2 onder punt 4’.  
 
Naar aanleiding van 
- De begroting moet op de agenda voor de volgende vergadering komen. 

Deze zal inmiddels door het bestuur zijn behandeld. 
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- Ook zal het ondersteuningsplan moeten worden gecontroleerd op de 
actiepunten die daarin staan. De secretaris zal een checklist opstellen. 

- De bekostiging van de leerlingen zal eveneens aan de komende agenda 
worden toegevoegd. 

- Een reactie van het bestuur op de samenstelling van de OPR wordt 
verwacht. 

- De verkiezingen omtrent een nieuwe samenstelling zullen een enorme 
inspanning vereisen, waarvoor, zoals gezegd, het samenwerkingsverband 
zal moeten bijspringen. Ook zullen de verkiezingen moeten worden 
nagekeken op mogelijke consequenties uit het privacyreglement. 

 
Geen verdere opmerkingen; aldus vastgesteld. 
 

4. Resultaten ouderenquête 
Niets van vernomen. 
De enquête zal opnieuw worden opgepakt met hulp van de heer Bollen. 
 

5. Notitie nieuwe inzichten governancestructuur 
Voorgesteld wordt opnieuw een brief richting bestuur van het 
samenwerkingsverband op te stellen, waarin de OPR aangeeft op welke wijze 
hij een onafhankelijk toezicht mogelijk acht. De OPR zal een spoedige reactie 
vragen. 
De voorzitter en de secretaris zullen de brief opstellen. 
 
 

6. Mededelingen 
Zie hiervoor hetgeen onder punt 1 is besproken. 
 
14 mei is de volgende OPR-vergadering.  

 
7. Rondvraag en sluiting 

Geen punten voor de rondvraag. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45u. 
 

Actiepunten 
- Secretaris checkt actiepunten in ondersteuningsplan. 
- De voorzitter zal in een brief het bestuur op de hoogte stellen 

van de keuze voor een nieuwe samenstelling van de OPR. 
- Nakijken privacyreglement in het kader van komende OPR-

verkiezingen. 
- Hernieuwd oppakken ouderenquête. 
- Benaderen ouders voor verkiezingen OPR 
- Nieuwe brief naar bestuur met voorstel OPR voor 

onafhankelijk toezicht. 
 


