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Presentielijst OPR School Bestuur 

René de Vries Yuverta vmbo Yuverta docent/voorzitter 
Floris de Vries Hoofdvaart College Dunamare docent/secr.penn. 
Monique Aardse KSH St Iris ouder 
Tom Botter HWC St Ceder ouder 
Astrid Kalmeijer Amstelveen College St Openb VO A’veen ouder  
vacature Panta Rhei St VO Amstelveen - 
Frans Jordaan SWVAM - directeur-bestuurder 

Jacqueline Hogeveen SWVAM - ambtelijk secretaris 

 

Afwezig 

Yassmin Ibrahim Altra College Hmeer St Altra docent  
Pieter Snaterse KKC St Keizer Karel ouder 
Tirza Meij De Waterlelie St Sein ouder 

 

0. Vooroverleg OPR-leden 

- OPR-RvT overleg van 13 maart 2023 voorbereiden 

- Begroting 2023 en MJB 2023-2026 

- Activiteitenplan 2022-2023 (bijlage 0) 

- Jaarverslag OPR 2021-2022 ? 

 

1. Opening door voorzitter. Vaststellen van de agenda  

De voorzitter opent de vergadering om 16.30 uur en heet iedereen van harte welkom. De agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Uitleg Platform POS (bijlagen 2a/2b) - informeren 

Presentatie (klik op onderstaande afbeelding) door Joris Elbers van Perspectief op School 

 

De rapporten op strategisch niveau zijn van belang voor de OPR. Hij stelt voor om deze met de 

OPR eens door te nemen. Er wordt afgesproken dat er in een vervolgafspraak in feb 2023 

ingezoomd wordt op het dashboard. 

 

3. Uitleg Regioscan Sardes (bijlage 3) - informeren 

Mw. Puk Witte presenteert de Regioscan. Alle leerlingstromen zijn in beeld gebracht en aan de 

hand hiervan wordt verder beleid bepaald. 
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4. Verslag OPR 03 oktober 2022 (bijlage 4) – vaststellen en behandelen actiepunten 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Het activiteitenplan 22-23 wordt gecorrigeerd. 

De actiepunten zijn afgehandeld of staan op de agenda. 

 

5. Begroting 2023 en MJB 2023-2026 (bijlage 5 – adviesrecht) 

Op 28 nov jl. heeft Dick Mak (controller) een uitgebreide toelichting op de begroting 2023 en MJB 

2023-2026 gegeven. De OPR geeft aan dat zij hun goedkeuring kunnen geven aan de begroting 

2023 en MJB 2023-2026. 

Dhr. Jordaan stelt dat de minister van OCW geen concessies wil doen aan de eis om eind 2022 (of 

uiterlijk eind 2023) het vermogen te hebben afgebouwd tot maximaal 3,5% van de totale baten.  

We moeten er rekening mee houden dat er een generieke of een korting per SWV toegepast gaat 

worden. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen de SWV-en gezamenlijk een reactie geven naar het 

ministerie.  

 

6. Voortgang diversen SWVAM - informeren 

- Traject herijking allocatiemodel (bijlage 6a) ; ter kennisgeving.  

- Oudersteunpunt/opbrengst (bijlage 6b) : het voornemen is om begin 2023 operationeel te zijn. 

- Vissenkomsessies (bijlage 6c) – ter informatie. De centrale lijn in deze sessies was dat ouders 

zich niet gehoord voelen. Iedereen is zelf het wiel aan het uitvinden. Het Oudersteunpunt gaat 

hier hopelijk een positieve bijdrage in leveren. 

 Dhr. Jordaan geeft aan dat er bij de overgang po-vo wellicht voor bepaalde leerlingen een fysieke 

warme overdracht georganiseerd kan worden. Ook kan er door VO in een kleine bijeenkomst 

voorlichting aan ouders gegeven worden voor kinderen met een ondersteuningsvraag.  

- Governance traject met de RvT : in 2023 wordt er een start gemaakt onder leiding van dhr. 

Hartger Wassink. 

 

7. Rondvraag  

Als er nog bespreekpunten zijn voor het overleg OPR-RvT op 13 maart a.s. dan kunnen deze 

ingebracht worden. De voorzitter geeft aan dat hij in het overleg met POS op in feb 2023 nog een 

aantal bespreekpunten wil verzamelen. 

 

De voorzitter sluit om 18.10 uur de vergadering. 

 

Actielijst: 

Datum Ag. 
pt 

Onderwerp Wie 

  Reminder : bijwerken statuten na eventuele fusie St VO 
Amstelveen – St Ceder 

 

Regioscan 2022
1. Het samenwerkingsverband in beeld
2. Ondersteuningsdriehoek 
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  Aandachtspunt bij de agendering : voortgang SWVAM en een 

inhoudelijk gesprek over een thema. (formeel/informeel).  

Vz/FJ 

12-12 4 Activiteitenplan OPR 2022-2023 bijwerken n.a.v. vooroverleg 12 

dec 

RdV 

  Agenda opmaken OPR-RvT 13 maart 2023 OPR 

  Jaarverslag OPR 2021-2022 opmaken vz 

 

Jaarplanning OPR-vergaderingen 2022-2023:  (SWVAM, Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer) 

13 mrt OPR en OPR-RvT (OPR-leden sluiten aan naar behoefte. Vanuit RvT : Truus Vaes en Duco 

Adema), 12 juni 2023 

 

Extra overleg : ma 13 feb 2023 - 16.00-18.00 uur - SWVAM, waarin dhr. Joris Elbers (POS) een 

inkijk geeft in het dashboard POS en de beschikbare rapporten. 

 

Vergadertijden:  

16.00-16.30 uur vooroverleg OPR-leden 

16.30-18.00 uur OPR-vergadering incl directeur-bestuurder 

 


