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Verslag OPR Samenwerkingsverband VO regio Leiden 
 
Datum:   Maandag 29 november 2021 
Plaats:   Teams 
Tijdstip:  16.30-17.30 uur  
 
Aanwezig OPR: 
Jean Merlet, Marco David, Linda vd  Zwaan, Jos Bauman, Kees de Bruin (DB a.i. ) Dick Mak 
(controller), Janette Verboon (secretaresse SWV, verslaglegging). 
 

       
1. Opening en welkom 

Welkom door de voorzitter van de OPR, Jean Merlet. 
 

2. Berichten van verhindering 
Femke Hameetman, Theodoor Raaphorst. 

 
3. Vaststellen agenda 

- Vastgesteld. 
- Wie voorzitter? Moet zijn:  ‘wie zit de vergadering voor’ ?  
Jos:  vindt het prima dat Jean de vergadering voorzit. Andere OPR-leden sluiten zich 
hierbij aan. Kees: Bij uitbreiding OPR wellicht bekijken of een technisch voorzitter van 
toegevoegde waarde is? 

 
4. Concept-Verslag vergadering d.d. 12 oktober 2021 (bijlage 1) 

Uitwisseling notulen tussen OPR en MR: wordt opgestart. 
pt 10: Kees vraagt de voorzitter RvT om het toesturen van de taakomschrijving directeur-
bestuurder. 
Bij deze akkoord. 
 

5. Mededelingen 
- Geen. 

 
6. Aankondiging vierjaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie in januari 2022 (bijlage 2) 

 
1. op 12 januari 2022 voert de inspectie rondetafelgesprekken,  

2. op 14 januari 2022 bezoekt de inspectie scholen voor verificatie-activiteiten,  

3. op 19 januari 2022 voeren we het onderzoek uit op het opdc, en  

4. op 21 januari 2022 bezoekt de inspectie het samenwerkingsverband.  
 

Kees: 1x per 4 jaar is het SWV aan de beurt voor een periodieke controle. Voor het 
invullen van de rondtafelgesprek op 12 januari worden diverse partijen uitgenodigd. Zo 
ook – een afvaardiging – van de  OPR. Tip: voorbereiding van het gesprek aan de ronde 
tafel is niet nodig. Ga er blanco in en beantwoord de vragen. Mocht de controle digitaal 
gaan, dan zijn de tafels beperkt tot 5 deelnemers.  
Verificatie onderzoek bij Adelbert College en BC Leystede. Van de gesprekken op deze 
scholen wordt uiteraard ook een rapportage gemaakt.  
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7. Concept-meerjarenbegroting (bijlage 3) 

Er ontstaat een misverstand over de wijze – inhoudelijk en procesmatig – van 
behandelen van dit agendapunt tussen OPR en Kees de Bruin. 
 
Na uitvoerige discussie wordt besloten om de meerjarenbegroting te behandelen in een 
overleg op 2 december. De controller zal de leden  dan meenemen door de belangrijkste 
punten van de begroting. 
 

8. Begroting OPR (bijlage 4) 
Het Samenwerkingsverband gaat akkoord met de ingediende begroting.  
Bestedingen zullen worden verantwoord bij het Samenwerkingsverband. 

 
9. Weving nieuwe leden OPR (bijlage 5) 

- brief 

Brief is opgesteld, verstuurd naar Kees ter controle. De zinsnede over de urenvergoeding 

personeelsgeleding staat echter nog open.  

Jean: beslissing Raad van Toezicht?   

Volgens Kees besluitvorming in Bestuurdersoverleg. Kees plaatst er wel een kanttekening 

bij. Moet dan vragen om een generieke beslissing van 12 schoolbestuurders. SWV treedt 

dan in de norm jaartaak van individuele scholen. Paragraaf is wel belangrijk om mensen 

te enthousiasmeren voor de OPR.  Kees en Jean zullen zich nog buigen over een 

passende inhoud welke ook richting geeft aan de bestuurders. 

Voortgang: Kees brengt de concept-brief onder aandacht van BBO op 1 december (bij 

mededelingen/rondvraag). Kees informeert daarna de OPR over besluit. 

 

10. Digitaal faciliteren OPR 

Jean: wil digitale ruimte, bestanden delen etc.  

Informeren bij websitebouwer. Jean: google docs? 

Kees: bedrijf ingeschakeld voor onderzoek naar de inrichting van onze ICT. 

Wordt vervolgd. 

11. Rondvraag   
Jean: datum volgende vergadering 25-01 16.30 uur. Geschikte tijd? Vooralsnog laten 
staan. 
 

12. Datum volgende vergadering / vergader frequentie 
Jaar 2021-2022, Dinsdag 16.30 uur:  
25 januari 2022    
28 juni 2022  Jaarrekening-Jaarverslag 2021 

 

13. Sluiting 
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