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Vastgestelde notulen OPR samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 
 
 
Datum:  8 november 2022 
Locatie:  Samenwerkingsverband Drachten, Zonnedauw 2 
Tijdstip:  19:30- 21:30 
 
Aanwezig: 
Gerda de Vries (o, Aeres), Sylvia de Witt (p, OSG Sevenwolden), Dirk Ritskes (p, OSG Singelland), 
Hilda Tjepkema (p, CSG Liudger), Baukje Adema (p, CSG Liudger), Renata van Maanen, (p, VSO De 
Zwaai), Sigrid van Zoelen, (p, SO Fryslân), Javenda Oppewal (directeur a.i. SWV), Jantina van 
Noordennen (secretaresse SWV, verslag). 
 
Afwezig:  
Johan Nijboer (o, Gomarus) 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Sigrid (voorzitter a.i.) heet iedereen welkom. 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Voorstelronde. 
 
3. Vaststellen notulen van vergadering d.d. 5 juli 2022  
Notulen worden vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
Javenda stopt met ingang van 1 december 2022 als interim-directeur van het 
samenwerkingsverband. Jan Boven volgt haar per 5 december 2022 op als directeur.  Bij de volgende 
OPR-vergadering op 14 februari 2023 zal hij aanwezig zijn. 
 
Omdat de huidige OPR voor een groot deel bestaat uit nieuwe leden geeft Javenda een korte uitleg 
over de OPR.  
De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit ouders/leerlingen en personeelsleden die zijn 
afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de aangesloten schoolbesturen in een 
verhouding van 50% ouders en 50% medewerkers. De OPR denkt mee over het beleid van het 
samenwerkingsverband en heeft onder meer instemmingsrecht over de vaststelling en wijzigingen 
van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en zaken die het onderwijs aangaan.  

Dit is vastgelegd in het reglement OPR en het medezeggenschapsstatuut.  
De vastgestelde notulen van de OPR worden geplaatst op het open gedeelte van de website. 

Gerda: omdat de OPR op dit moment niet compleet is, kan er niet gestemd worden. Het 
huishoudelijk reglement van de OPR moet aangepast worden of er moet gezorgd worden voor meer 
leden voor de oudergeleding. Dit is echter een moeilijke zaak. Dit wordt geagendeerd op de volgende 
vergadering. 
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Vanmiddag is de Kick-off bijeenkomst van het Samenwerkingsverband gehouden in De Lawei in 
Drachten.  
Hier werd de poster Ondersteuningsplan 2022-2026 SWV Zuidoost-Friesland gepresenteerd. Deze 
poster wordt verspreid onder de scholen. Jantina stuurt een digitale versie naar Sigrid voor de OPR 
Bert Wienen, lector Hogeschool Windesheim, heeft een presentatie gegeven over ‘inclusiever 
onderwijs en het belang van samen’. 
 
5. Ter instemming: 

-  
 
6. Ter advisering/ ter bespreking: 

 
- 6.1  Vervolg OPDC 
Op het laatste Bestuurlijk Overleg (22 juni 2022) is besloten om de juridische vorm van het 
OPDC van het Samenwerkingsverband stop te zetten. Aandacht voor meer inclusiever 
onderwijs en daarbij gepaard gaande groepsdynamiek zijn belangrijke factoren. Het besluit 
van de bestuurders om meer samen te gaan werken en over eigen grenzen heen te kijken, is 
hierin van groot belang. 
Gebleken is dat scholen heel goed leerlingen ‘binnen boord’ kunnen houden. Daarnaast zijn 
er altijd leerlingen die extra zorg nodig hebben. Daarvoor is extra geld beschikbaar. 
Op dit moment zijn er al verschillende time-out voorzieningen binnen de scholen. In 
noodgevallen wordt vanuit het SWV naar een oplossing gezocht. 
Het is de bedoeling dat in Drachten en Heerenveen 2 regionale voorzieningen komen die 
plaats hebben voor externe leerlingen. Het gaat hierbij om OPDC-achtige leerlingen. 

 
In de Notitie ‘Uitwerking vervolg OPDC’ staan o.a. de uitgangspunten, uitwerking, coördinatie 
en financiën beschreven. 

 
Opmerkingen vanuit de OPR: 
Hilda: we lezen/horen nu pas dat er extra gelden beschikbaar zijn om een regionale 
voorziening op te tuigen, terwijl de betrokken notitie van juni 2022 is. 
De conclusie is dat de mensen die op de scholen werken niet door hun directeur/bestuurder 
op de hoogte zijn gebracht.  

 
- 6.2 Evaluatie jaarplanning 2021-2022 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 
- 6.3 Jaarplanning 2022-2023/ vierjarenplanning 
Ter kennisgeving aangenomen 
 
- 6.4 VSO (geen stuk) 
RENN4 kampt met personeelstekort en heeft op dit moment een volverklaring. 

 
De meeste thuiszitters zijn ingeschreven bij een school. 
 
Steunpunt Noord: in overleg met het SWV kan een VO-school een aanvraag doen bij 
Steunpunt Noord.  
Steunpunt Noord vraagt nog steeds mensen. 
Dit kan helpen om leerlingen binnen boord te houden.  

 
 
Besluitvormende deel 
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7. - 
  
Niet besluitvormende deel 
 

8. Actielijst 
Jantina gaat de actielijst bijwerken aan de hand van de aantekeningen van Javenda. 

 
9. Training OPR-leden/ voorstel data 

De beschikbare datums worden bij de leden geïnventariseerd, wordt vervolgd. 
 

10. Ledenlijst OPR/ rooster v. aftreden 
Voorlopig wordt deze lijst gehanteerd. 
Er wordt een mail gestuurd naar de voorzitters van de MR’en van de betreffende scholen 
met de oproep om een OPR-lid aan te dragen. 
 

11. Rondvraag  
Besloten wordt om voortaan te vergaderen van 19.00 - 21.00 uur. 
Sigrid blijft voorlopig voor het huidige schooljaar de voorzitter. 
 

12. Sluiting  
Javenda wenst de OPR in deze nieuwe samenstelling veel succes in de toekomst. 

 


