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 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs van 25 schoolbesturen voor primair (speciaal) 
onderwijs in de gemeenten Brummen, Berkelland, Zutphen, 
Lochem, Voorst en een deel van Bronckhorst. Goed onderwijs 
maak je samen! 

 

 
 

 

 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent om 20,00 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  

 

 

2. Vaststellen notulen vergadering dd. 27 november 2017 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

 Mevr. Sieben meldt dat zij per 1 maart 2018 een nieuwe baan heeft buiten het primair 

onderwijs. Dit betekent dat zij vanuit de personeelsgeleding de OPR moet verlaten. Mevr. 

Sieben stelt zich niet herkiesbaar binnen de oudergeleding.  

 Dhr. de Vries stelt zich alleen herkiesbaar als er onvoldoende nieuwe kandidaten worden 

voorgedragen en aangesteld.  

 Binnengekomen: besluitenlijst bestuursvergadering IJssel | Berkel d.d. 20 november 2017. 

 
4. Stand van zaken SWV  IJssel | Berkel  

De personeelsbezetting is weer op orde. Er is één medewerker overgenomen van de IJsselgroep 

en drie medewerkers worden ingehuurd, allen ten behoeve van het bestand orthopedagogen. 

 

 

a. Eerste voortgangsrapportage 2017-2018  

Op 12 februari 2018 volgt bij het SWV en het schoolbestuur SKBG een 

themaonderzoek financiën van de Onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie 

heeft het SWV en het schoolbestuur at random uitgekozen. 

 

 

5. Bespreekpunten Ondersteuningsplan 2018-2022 

 

a. Jeugd en gemeenten 

Dhr. Meijering en dhr. de Vries maken een afspraak. 

 

b. Governance 

De ALV is bijgewoond door dhr. Meijering. De OPR mag een bindende voordracht 

doen wat betreft de zetelverdeling van de RvT. 
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c. Onderwijscoach 

Mevr. Sieben en mevr. Martin maken een nieuwe afspraak. 

 

d. Arrangementen en tussenvoorzieningen 

Vanuit het SWV is aan het begin van het schooljaar een vragenlijst uitgegaan met 

vragen over hoe leerkrachten, Ib’ers en directeuren naar het ondersteuningsplan 

2018-2022 van het SWV kijken. De verkregen input helpt het SWV om beleid op 

te stellen dat tegemoet komt aan de behoeften van scholen.   

De OPR wil de scholen benaderen die in schooljaar 2017-2018 een TLV of een 

arrangement hebben aangevraagd met als doel het verkrijgen van informatie 

aangaande dit onderwerp. 

 

e. Verkiezingen 

Deze week gaat de brief van de OPR naar alle (G)MR-en van de scholen uit om 

nieuwe kandidaten te werven voor de OPR, zowel binnen de ouder- als binnen de 

personeelsgeleding basisscholen en S(B)O’s. 

 

 

6. Jaarbegroting 2018 

De OPR stemt in met de begroting. 

 

7. WTTK/ rondvraag  

Op 1 februari 2018 voert het SWV OOGO met alle zes gemeenten betreffende het 

ondersteuningsplan 2018-2022.   

De OPR ontvangt het concept ondersteuningsplan ter voorbereiding op de OPR-vergadering van 

19 februari 2018. Dhr. van Aalst ontvangt voorafgaand aan de vergadering de vragen van de OPR, 

uiterlijk 12 februari. 

 

Dhr. de Vries meldt dat de gemeente Zutphen bezig is met een herziening van de toegang 

jeugdhulp.  

 

8. Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 

 

 

De volgende vergadering is op maandag 19 februari 2018 en staat in het teken van het 

ondersteuningsplan. 

 

 

 


