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Concept notulen OPR samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 
 
Datum:   5 juli 2022 
Locatie:  online via Teams 
 

Aanwezig: 

Annachiena de Vos (o, Singelland), José Serier (p, Gomarus), Coby Meesters (o, School Lyndensteyn), Sylvia de 

Witt, (p, OSG Sevenwolden), Baukje Adema (p, Liudger), Hilda Tjepkema (p, Liudger), Resi van Gurp (p, 

Stellingwerf College), Klaas de Jong (p, Aerus), Javenda Oppewal (directeur a.i., swv), Jantina van Noordennen 

(secretaresse swv, verslag). 
 
Afwezig:  
Gerda de Vries (o, Bornego College)  
 
Gast: 
Dirk Ritskes (p, Singelland) 
 
 

Bespreking met directeur (19.30 – 20.30 uur) 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
 
2. Mededelingen 
Dirk Ritskes, decaan op Singelland, is als opvolger van Annachiena vanavond als gast aanwezig. 
Er volgt een voorstelrondje. 
 
OPR heeft geen rol bij de benoeming van een nieuwe directeur. 
Directeur a.i.: degene die wordt voorgedragen zal worden voorgesteld aan een afvaardiging van de OPR. 
 
Waarschijnlijk zullen er begin december gesprekken worden gevoerd. 
 
3. Bemensing OPR / gaande en komende leden 
Gomarus: er zijn 3 kandidaten (ouders), er wordt gestemd tijdens de MR op 3 september. 
Stellingwerfcollege: hoogstwaarschijnlijk na de vakantie opvolger. 
 
In het bestuurlijk overleg is aan de orde geweest dat de verhouding ouder/personeel op dit moment niet 50/50  
is. Het bestuur is blij dat de OPR voor het nieuwe schooljaar al redelijk gevuld is. 
Lijst met namen van de OPR leden die tot nu toe bekend zijn is inmiddels doorgestuurd door Resi. 
De secretaris stuurt de e-mailadressen van de nieuwe leden naar Jantina, zij zal zorgdragen voor de 

persoonlijke inlogcode op de website. 
 
 
4. Training leden OPR volgend schooljaar 
 Vanwege het aantal nieuwe leden in de OPR , wordt besloten om in het nieuwe schooljaar een datum te   
prikken voor een OPR training. 
 
5. Bestuursverslag en Jaarrekening 2021 
Ter bespreking OPR 
 
Opmerkingen naar aanleiding van: 
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- Pagina 14: Voor ouders is het SOP nog steeds moeilijk te lezen / te begrijpen. 
De directeur a.i. neemt het mee in de evaluatie.  
Hilda geeft aan dat ze van ouders hoort dat het nieuwe format beter is het oude format. 
 

- Pagina 15: Vereniging van Gereformeerd Onderwijs Groningen. Volgens José valt deze vereniging niet 
onder ons samenwerkingsverband. De directeur a.i. gaat dit uitzoeken. 

 
6. Vervolg OPDC 
In het bestuurlijk overleg van 22 juni 2022 is het besluit genomen om na de zomervakantie te stoppen met het 
centrale OPDC. Het OPDC is onderdeel van het ondersteuningsplan, daarom heeft de OPR instemmingsrecht op 
het sluiten van het OPDC. 
 
De OPR stemt in met het sluiten van het OPDC en de organisatie van regionale voorzieningen. 
 
Baukje geeft nog aan zij zich zorgen maakt over de volle scholen binnen ons samenwerkingsverband, zoals o.a. 
Talryk, Renn4. Daarnaast worden de problematieken van de leerlingen steeds heftiger. 
 
7. Nieuwe voorzitter/secretaris 
Sigrid en Sylvia denken erover na om eventueel de rol van voorzitter op zich te nemen. 
Sigrid is bereid om de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar op 8 november 2022 als ‘technisch 
voorzitter’ te fungeren. 
Resi stuurt haar de emailadressen van de leden. 
 
Hilda wil de rol van secretaris oppakken. Resi en Hilda maken een afspraak om zaken over te dragen. 
 
8. Inventarisatie rondvraag 
 
Bespreking zonder directeur (20:30-21:30) 
 
 
Niet besluitvormende deel 
 

1. Mededelingen 
- 

 
2. Notulen 31 mei 2022, inclusief actielijst 

Na een aantal tekstuele aanpassingen worden de notulen goedgekeurd. 
 

Voorstel directeur a.i.: per vergadering een doorlopende besluitenlijst maken. 
Vastgestelde notulen zullen in het nieuwe schooljaar op het open deel van de website worden  g

 eplaatst. 
 

Voorstel Annachiena: als er een OPR vergadering uitvalt omdat er geen bestuurlijke punten zijn zou de 
 OPR bijvoorbeeld ‘De Staat van de ouder’ kunnen bespreken. 
 

3. Sluiting  
 
 

 


