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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 

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter. 

De agenda wordt vastgesteld.     

 

2. Vaststellen notulen vergadering dd. 9-4-2018  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 Profiel- en situatieschets directeur-beoogd bestuurder. SWV IJssel-Berkel (definitief); 

 Derde voortgangsrapportage Passend onderwijs 2017-2018. SWV IJssel Berkel; 

 jaarverslag SWV + vraag advies op 1e deel > positief vanuit de OPR, Is gestuurd naar Marieke; 

 Ondersteuningsplan 2018-2022. SWV IJsselBerkel (vastgesteld); 

 Thuiszitterspact regio IJssel Berkel (vastgesteld); 

 20180305 Besluitenlijst bestuursvergadering SWV IJsselBerkel (vastgesteld); 

 20180326 Besluitenlijst bestuursvergadering SWV IJsselBerkel (vastgesteld); 

 Bestuurlijke planning 2018 - 2019. SWV IJsselBerkel (versie 0.1); 

 Concept akte statutenwijziging SWV IJsselBerkel.  

OPR mag zitting nemen in de BAC voor keuze leden RvT en het doen van een voordracht. De OPR 

geeft aan van dit recht gebruik te willen maken. 

De voorzitter geeft aan hier zitting in te willen nemen maar wil een back-up. Wie dat wordt volgt 

nog.  

 Notitie bij concept akte statutenwijziging (Van Doorne) 

  

De secretaris overhandigt een afscheidscadeau aan de vertrekkende directeur. 

 

4. Benoeming nieuwe directeur SWV IJssel Berkel 
De nieuwe directeur van het SWV heet Karin Pullen. De voorzitter legt uit hoe de procedure is 
gelopen. 
 

5.  Stand van zaken SWV 

 Het kantoor van het SWV verhuist naar Houtwal 16b per 4 juli 2018; 

 Nieuwe teamindeling: 3 zelfsturende regioteams> Zutphen-Lochem, Berkelland-Bronckhorst en 

Brummen-Voorst; 

 Er komt een publieksversie van het ondersteuningsplan; korte animaties. 
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6. Jaarverslag OPR 

De definitieve versie wordt naar het secretariaat gestuurd en komt op de website. 

 

7. Jaarverslag SWV 2017 

Het jaarverslag wordt kort besproken. 

 

8. Nieuwsbrief 

OPR nieuwsbrief wordt na de zomervakantie vanuit het secretariaat opgemaakt en verstuurd, om 

meer bekendheid te geven aan de OPR en de OPR een gezicht te geven. Teksten aanleveren bij de 

voorzitter. 

 

9. Jaarplanning OPR 2018-2019 

Vergaderdata 2019 van het bestuur worden nog doorgegeven aan de OPR door secretariaat.  

De OPR stemt vervolgens de nieuwe vergaderdata voor 2019 af op deze planning. 

 

10. Wttk en rondvraag 

Dhr. Leeftink neemt de taken van mevr. Sieben over. 

 

11. Afsluiting 

De voorzitter sluit af om 22.00 uur. 

      

 

 

De volgende OPR vergadering is op woensdag 31 oktober 2018 van 20.00 – 22.00 uur.  


