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Verslag van de OPR 10 april 2019 Actie 

Aanwezig; 

Aalsmeer: Leonore Melkert 

Amstelveen: Niesje van Mourik, Liliana Lopes  

Ouder-Amstel, Yvonne Brekelmans 

SO en SBO:  

Uithoorn: Jeannette Hautus, Ingeborg Veltman 

Amstelronde: Wilma van Drunen 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Nilufar Alarslan 

Marije Stolk 

Saskia van den Broek 

Marion Geersen 

Joost van Caam 

 

Afwezig zonder kennisgeving 

 

 

 

Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De afwezigen worden doorgegeven.  

Overstap PO-VO als extra punt, het gemis van een brug tussen SBO naar VO, voor 

leerlingen met een hogere uitstroom. Er is geen goede opvolging, het kan een 

probleem worden met alle grote scholen in deze regio. Wat is een goede oplossing, 

Joost heeft contact met het VO samenwerkingsverband. Dit is een gemeente 

problematiek en voor het VO, die heel herkenbaar is.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

Verslag van de vergadering 6 februari jl.  

Het verslag is verzonden, er waren geen op en of aanmerkingen op en is 

vastgesteld op de website geplaatst.  

 

 

Informatie van Joost  

-nav: jaarrooster, data zijn akkoord, RvT bijeenkomst op woensdag 27 november 

is dat bewust?  

Naar aanleiding van de diverse bijgevoegde stukken: 

 Stukken zijn ter kennisname, fijn dat er meer budget beschikbaar is voor de 

leerlingen! 

 HB + 8 leerlingen gestart,  

 Schoolfoto’s zijn gestart.  

 Internationalisering vraagt veel van scholen, wat wordt hiermee precies 

bedoeld?. 

 Het SOP in de kernoverleggen bespreken, wat is passend onderwijs, dit kan 

per school verschillen. Met de middelen die je hebt, doe je wat je kunt voor 

de leerlingen.  
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 Hoe verder met de kernoverleggen, hoe kan dit beter, meer vaste agenda, 

dit wordt in de kernoverleggen besproken. Ook wordt de gemeente er meer 

bij betrokken. Door het tekort aan plekken worden scholen creatiever, dit 

wekt verkeerde suggesties. 

 Evaluatie ORION mei-juni 

 Onderwijsspecialisten krijgen een supervisie, hoe staat dat ervoor? 

 Thuiszitters zijn er verminderingen hierbij? 

Niesje zal de bovenstaande punten met Joost bespreken, en een terugkoppeling 

verzorgen naar de OPR.  

 

Nascholing van 20 maart 2019 

Zinvol als opfrissing voor diegene die al langer in de OPR zitten. Helder, volgend 

jaar weer, of een jaar overslaan? Dat ligt aan de samenstelling van de OPR, waar 

is behoefte aan? Dat is afhankelijk waar aan gewerkt wordt door de OPR / 

samenwerkingsverband. En de nieuwe bezetting volgend schooljaar.  

Er wordt volgend schooljaar een besluit over genomen.  

 

 

 

Verkiezing 

Volgens het rooster van aftreden zijn Leonore, Niesje en Yvonne aftredend als 

personeelsgeleding uit Aalsmeer, Amstelveen en Ouder-Amstel.  

Leonore geeft aan nog een periode te willen aanblijven, Niesje blijft aan als er 

geen vervanging gevonden wordt en Yvonne is aftredend.  

De brief met oproep tot nieuwe personeelsgeleding OPR uit Amstelveen en Ouder-

Amstel wordt bij de scholen verspreid. Als er kandidaten bekend zijn worden deze 

naar de MR van de scholen gestuurd, zij mogen dan hun voorkeur uitspreken. 

Reacties worden voor 20 mei verwacht.  

 

 

 

Overleg RvT 

Nog geen reactie ontvangen. Maar op het vergaderrooster staat dat er in 

november een bijeenkomst gepland is. Niesje vraag dit na bij Joost. 

 

 

Rondvraag en sluiting 

Leonore meldt zich af voor 12 juni 

Gevraagd wordt of er weer met elkaar gegeten kan worden tijdens de laatste 

vergadering? Niesje vraag dit na bij Joost.  

 

De voorzitter dankt ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.30 

uur.  

 

 

 


