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 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs van 24 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 

Voorafgaand aan de vergadering wordt het nieuwe OPR lid dhr. S. (Sebastiaan) Leeftink 

voorgesteld. Hij vertegenwoordigt een plaats binnen de schoolgeleding van de OPR.  

De agenda wordt vastgesteld.     

 

2. Vaststellen notulen vergadering dd. 19-02-2018  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken   

Voorafgaand aan de vergadering hebben de OPR leden afscheid genomen van mevr. Sieben. In 

verband met haar nieuwe baan buiten het PO kan zij geen lid blijven van de OPR. 

 

Ingekomen stukken: 

 Jaarverslag SWV IJssel Berkel 2017; tekst OPR is akkoord bevonden; 

 Besluitenlijst bestuursvergadering SWV IJssel Berkel, d.d. 19 december 2017 en 15 januari 2018;    

 Ondersteuningsplan 2018-2022  ter instemming en Thuiszitterspact, ter info. 

 

4. Voorstel nieuw OPR lid  
De vergadering is gestart met het voorstellen van het nieuwe OPR lid.  
 

5.  Ondersteuningsplan 2018-2022 

Er volgt een vragenronde van de OPR leden n.a.v. het bijgestelde ondersteuningsplan. Nadat de 

vragen voldoende zijn beantwoord door de directeur, stemmen alle OPR leden in met het 

ondersteuningsplan 2018-2022. 

 

6. Profiel nieuwe directeur SWV IJssel Berkel 

De OPR mandateert de voorzitter in zijn rol als lid van de benoemingsadviescommissie (BAC) in 

het kader van de werving van een nieuwe directeur beoogd bestuurder voor het SWV. 

Er volgt een kort overleg over het opgestelde profiel t.b.v. de werving. De voorzitter geeft de 

opmerkingen door aan de (onafhankelijk) voorzitter van het SWV. De OPR gaat hierna akkoord 

met het profiel. 

 

7. Werving via nieuwsbrief 

Alle OPR leden stellen kort een persoonlijk stukje op t.b.v. de themanieuwsbrief van de OPR en 

leveren dit 26 april aan bij de voorzitter.  

De voorzitter maakt er een goed lezend geheel van en stuurt het door naar de officemanager.  

Zij stelt de nieuwsbrief op en levert het concept op 4 juni aan in de vergadering.  

De nieuwsbrief wordt in de tweede week na de zomervakantie verstuurd.  
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De bedoeling is dat er een bijeenkomst volgt voor de achterban die ook gecommuniceerd wordt via 

deze nieuwsbrief. 

 

8. Rondvraag 

In de volgende vergadering moeten er nieuwe vergaderdata worden vastgesteld voor schooljaar 

2018-2019. 

 

9. Afsluiting 

De voorzitter sluit af om 22.00 uur. 

      

 

 
De volgende OPR vergadering is op woensdag 13 juni 2018 van 20.00 – 22.00 uur.  


