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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.  

Mevrouw Pullen heet iedereen welkom op de nieuwe locatie. Er volgt een korte voorstelronde.  

 

Vaststellen notulen vergadering dd. 13 juni 2018  

De notulen zullen via de mail worden vastgesteld en doorgegeven aan de notulist.  Zij plaatst de 

notulen op de website. 

 

2. Procedure RvT 

 Procedure Raad van Toezicht:  

- OPR gaat akkoord met de profielschets; 

- OPR mandateert de voorzitter;  

- OPR gaat zelf niet actief werven voor de RvT. Adviesbureau B&T neemt op verzoek van de OPR  

   de gehele werving op zich. 

 

De voorzitter van het bestuur van IJB licht in de volgende vergadering, op 31 oktober 2018 de 

procedure verder toe. 

 

3. Nieuwsbrief OPR 
De voorzitter geeft de content van de op te stellen nieuwsbief door aan mevr. Kats. Zij stelt concept 
nieuwsbrief samen en legt deze voor aan de OPR.  
Daarnaast vraagt zij via de mail akkoord aan alle leden voor gebruik van het fotomateriaal voor de 
nieuwsbrief. 
 
Lijst met aftreders is opnieuw vastgesteld. De secretaris mailt de lijst door naar de leden. 
Dit wordt een agendapunt tijdens de vergadering van 31 oktober. 
Dhr. de Vries geeft aan af te willen treden zodra zich een nieuwe kandidaat heeft gemeld binnen de 
oudergeleding. 
 
 

4.  Governancestructuur / stand van zaken SWV 

 Zie agendapunt 2; 

 Vierde kwartaalrapportage: schuift door naar de volgende vergadering; 

 Korte uitleg infographic van het jaarverslag 2017 van het SWV; 

 



 

 

Pagina 2 van 2   

 

 
 

Datum 6 november 2018 

Referentie 1810-0008 

 

 

 

 

 

5. Ondersteuningsplan 2018-2022 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

6. Vastgestelde besluitenlijst 

Ter info. 

 

7. Wttk en rondvraag 

De volgende vergadering is 31 oktober. De directeur vraagt of het vergadertijdstip kan worden 

vervroegd. In overleg gaat iedereen akkoord met de vergadertijd van 17.00-19.00 uur 

 

8. Afsluiting 

De voorzitter sluit af om 21.15 uur. 

      

 

 

De volgende OPR vergadering is op woensdag 31 oktober 2018 van 17.00-19.00 uur.  


