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De gevolgen van de coronacrisis 
De leden van de OPR wisselen ervaringen uit rond de coronacrisis.  
 
Het personeel op de scholen heeft in zeer korte tijd het online onderwijs vorm gegeven. Dat werd 
gewaardeerd door de ouders. Het blijkt dat scholen verschilden in de manier waarop ze dit 
aanpakten.  
In eerste instantie was er met een aantal kinderen geen contact. In samenwerking met de gemeente 
en het jeugdteam is hier heel praktisch op ingestoken. In het s(b)o is snel actie ondernomen om 
kwetsbare kinderen op te vangen. 
 
De kinderen zijn echt blij dat ze weer naar school mogen.  
De OPR spreekt zorgen uit over de kinderen die, na het opstarten, nog niet naar school komen. Dit 
wordt gemonitord door de schoolbesturen en de gemeente en de leerlingen worden actief 
opgespoord.  
 
Overzicht SLA’s 
De opzet van de Service Level Agreements is een procedurele aanpassing in de wijze waarop de 
schoolbesturen financiële verantwoording afleggen aan het samenwerkingsverband. De OPR stelt 
hier inhoudelijke vragen over. 
 
Financiën 
De begroting voor het schooljaar 2020-2021 wordt besproken, alsmede een memo over het verlagen 
van het minimale weerstandsvermogen. De OPR vraagt of het mogelijk is tot die verlaging over te 
gaan, terwijl het aantal leerlingen in het s(b)o toeneemt. Het blijkt dat in de meerjarenbegroting 
rekening is gehouden met deze groei, en dat het weerstandsvermogen er is om andere risico’s af te 
dekken. Er zullen geen leerlingen op een wachtlijst komen vanwege geldgebrek.  
 
Jaarverslag 2019 
De OPR vraagt aandacht voor de intake op school en de wijze waarop ouders worden ondersteund 
bij de overstap van hun kind van regulier naar speciaal (basis)onderwijs. De OPR constateert dat er 
grote verschillen zijn in het aantal TLV’s die worden aangevraagd tussen de besturen. De OPR 
adviseert uit te zoeken waar dat door komt.  
 
Bezetting OPR volgend jaar 
Er ontstaan een paar vacatures binnen de OPR. De coördinatie kijkt of er bij de verschillende 
schoolbesturen kandidaten zijn.  
 
Datum volgende vergadering 
De volgende OPR-vergadering is gepland op dinsdag 23 juni 2020.  


