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Vastgestelde notulen OPR samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 
 
Datum:   31 mei 2022 
Locatie:  Kantoor Drachten Zonnedauw 2 
Tijdstip:  19.30  
 
 
Bespreking met directeur (19.30 – 20.00 uur) 
 
Aanwezig:  
Gerda de Vries (o, Bornego College), Annachiena de Vos (o, Singelland), José Serier (p, Gomarus), Coby 
Meesters (o, School Lyndensteyn), Sylvia de Witt, (p, OSG Sevenwolden), Resi van Gurp (p, Stellingwerf 
College), Klaas de Jong (p, Aerus), Javenda Oppewal (directeur a.i., swv), Jantina van Noordennen (secretaresse 
swv, verslag). 
 
Gasten: 
Sigrid van Zoelen (p, School Lyndensteyn) 
Baukje Adema (p, Liudger) 
Hilda Tjepkema, (p, Liudger) 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Binnen SO Fryslân is er onduidelijkheid met betrekking tot afvaardiging /uren/vergoeding van de leden van de 
OPR. 
In de statuten van de OPR staat dat elke MR een lid afvaardigt voor de OPR, waarvan de helft ouder en de helft 
personeel/leerling. Voor de werkzaamheden in de OPR krijgen de personeelsleden uren en ouders krijgen een 
vergoeding. 
De voorzitter adviseert in het geval van vragen/onduidelijkheden contact op te nemen met de directie van de 
school/bestuur. 
 
2. Mededelingen  
Gerda de Vries maakt de overstap van Bornego naar Aeres. 
 
De directeur a.i. meldt dat de huidige directeur niet terugkomt als directeur van het samenwerkingsverband en 
zij blijft tot er een opvolger is gevonden. Daarnaast hebben een beleidsadviseur en een consulent een andere 
baan gevonden en vertrekken bij het samenwerkingsverband per 1 augustus 2022. 
 
Speelt de OPR een rol in de procedure van het benoemen van een nieuwe directeur? Noot directeur a.i.: De 
OPR speelt geen rol bij de benoeming van een nieuwe directeur. Zij speelt alleen een rol bij de benoeming van 
een bestuurder. 
Een besluit tot benoeming van een directeur van het samenwerkingsverband komt ter advies aan de 
medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.  
Nieuwe leden van de OPR ontvangen het Ondersteuningsplan, de statuten en het huishoudelijk reglement via 
Resi. 
 
 
3. Bemensing/gaande en komende leden OPR 
Singelland heeft een opvolger. 
Gomarus heeft nog geen ouder gevonden. 



   
 

Vastgestelde notulen OPR d.d. 31 mei 2022  2 

Statutair is de OPR voor de helft samengesteld uit ouders en voor de helft uit personeel. Er zijn wel andere 
mogelijkheden maar dan moeten statuten gewijzigd worden.  
 
Annachiena, José, Coby, Resi en Klaas nemen afscheid van de OPR. Ze worden bedankt voor hun medewerking 
en betrokkenheid.  
 
4. Training leden OPR volgend schooljaar 
Opgemerkt wordt dat er veel onwetendheid betreffende de OPR is in de scholen.  
De directeur a.i. gaat de OPR onder de aandacht te brengen van de directeuren van de scholen. 
 
5. Nieuwe voorzitter/secretaris 
Coby maakt nieuw rooster van aftreden, als vervanging van het huidige ‘kleurenschema’. 
 
Annuleren laatste vergadering 5 juli 2022 
Er wordt besloten de vergadering van 5 juli online door te laten gaan. Daar komt dan ook de toekomst OPDC 
ter tafel.  
 
6. Stand van zaken OPDC 
Voorstel vanuit de werkgroep en bestuurscommissie OPDC:  
“Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO richt een OPDC in met 3 decentrale locaties in de regio, 
gekoppeld aan interne time-outvoorzieningen”   
 
Besloten wordt om te gaan voor decentrale voorzieningen in welke vorm dan ook.  
In het scholenoverleg van 8 juni wordt reflectie hierop gevraagd.   
Welke scholen zijn bereid mee te werken aan een decentrale opvang van OPDC-achtige leerlingen? 
 
Overige opties zijn: 

- Maatwerk projecten voor de betreffende leerlingen binnen de scholen organiseren en hieraan vormen 
van symbiose toevoegen.  

- Fysiek op een VSO-locatie met docenten van het OPDC.  
- Stoppen met De formele OPDC-voorziening. 

 
7. Notulen de site van het Samenwerkingsverband 
Besloten wordt de notulen, na goedkeuring, voortaan op het open deel van de website te plaatsen. Vooraf 
gaan ze naar de voorzitter en de directeur. 
De aftredende leden ontvangen nog de huidige notulen. 
 
 
Bespreking zonder directeur 
 
Niet besluitvormende deel 
 

1. Mededelingen 
 

2. Notulen vorige vergadering, inclusief actielijst 
Notulen 12 april 2022: akkoord  
 

3. Staat van de ouder 
Wordt op een volgende vergadering geagendeerd. 
 

4. Wat ter tafel komt  
De notuliste stuurt het vergaderrooster OPR 2022-2023 met de onderwerpen naar de secretaris. 
 

5. Rondvraag  
De twee ‘gastleden’ van Liudger verzoeken de bestuurder van CSG Liudger opheldering te geven 
rondom 2 leden van dezelfde school. 
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6. Sluiting  
 
   
  
  
  
 


