
Notulen Ondersteuningsplanraad SWV PO Noordoostpolder-Urk 
 

 

Datum  : 12 april 2015 

Aanwezig : Esther de Ruiter, Trea Dijkgraaf, Ina Oosterhuis, Theo Konter, Tjeerd   

  Hoekstra, Willem Fruijtier, Wendy Roowaan 

Afwezig : Gonda Wiskerke 

 

 

Vaststelling agenda 

 

Esther geeft aan dat zij andere verwachtingen had ten aanzien van de OPR. Ina geeft aan 

dat we formeel maar 1 keer per vier jaar bijeen moeten komen. Esther wil graag weten 

hoe wij hierover denken. Theo geeft aan dat wij overal over mee mogen denken.  

 

Notulen vergadering 

 

Notulen van 14 april 2014 zijn goedgekeurd. Gonda Wiskerk moet Gonda Wiskerke 

worden.  

 

Mededelingen 

 

Tjeerd heeft aangegeven dat hij zijn taken neer gaat leggen. Binnen de GMR van 

Rehoboth wil nog niemand zijn taak overnemen. Zo lang er niemand zich meldt, blijft 

Tjeerd zijn functie behouden.  

 

Concept begroting 

 

Mevrouw Oosterhuis kan niet bij haar bestanden. Ze licht mondeling toe. 1 okt en 1 feb 

zijn twee belangrijke data. De ontwikkelingen wat lln. aantal betreft, is het 

samenwerkingsverband gedaald. Wij lopen vooruit op onze doelstelling. Dit is positief. De 

schoolbesturen verwijzen al een paar jaar minimaal. De effecten zijn nu zichtbaar. 

Meneer Konter vraagt zich af of de druk op de basisscholen is verhoogd. Mevrouw 

Oosterhuis geeft aan dat je dat nu nog niet echt kan overzien. Er worden sowieso minder 

kinderen aangemeld bij de TC. Meneer Hoekstra geeft aan dat dit zeer positief is. De 

volgende vergadering komen we hierop terug. Mevrouw Oosterhuis zal het op papier 

aanleveren.  

 

Inspectiebezoek 

 

Mevr. Oosterhuis legt uit dat het inspectiebezoek nog niet een echt beoordelingsbezoek 

was. Waar begint de verantwoordelijkheid van het SWV en waar eindigt het voor het 

schoolbestuur? Hier is de inspectie het nog niet over eens. Mevr. Oosterhuis vond dat ze 

behoorlijk tevreden waren. Ze hebben wel problemen met de scheiding tussen bestuur en 

toezicht. Ze willen dat er onafhankelijke mensen toezicht houden op het bestuur. Ze 

willen eigenlijk dat er een RvT komt.  

Dhr. Konter blijft zich zorgen maken over hoe een school zich goed kan uitrusten om 

meerdere kinderen met extra ondersteuning te behouden.  

De kwalitatieve doelen: beleid rondom het maken van OPP’s is nog niet overkoepelend 

bij het SWV. Dit kon mevr. Oosterhuis niet laten zien. Het is een soort toetsdocument dat 

afwezig was.  

Mevrouw Roowaan geeft aan dat het nuttige dag was.  

 



Afspraken rondom zorgplicht  

 

Meneer Konter: wie zitten er in de TC? De voorzitter is GZ psycholoog, een 

gedragsdeskundige en iemand van het schoolbestuur en iemand van de school waar het 

betreffende kind naar toe zou kunnen worden verwezen. Deze persoon zit er als adviseur 

bij.  

 

Afspraken rondom het werken met toelaatbaarheidsverklaringen voor bepaalde 

tijd 

 

Dit wordt meteen in het begin besproken met ouders. Er zijn al voorbeelden bekend dat 

ouders hun kind naar SBO willen hebben, maar als ze horen dat ze sowieso terug 

moeten, is de stap veel groter. Rehoboth heeft goede voorzieningen. Voor ouders; 

nieuwsbrieven-Urk.  

 

Toelating driejarigen naar het onderwijs 

 

Meneer Hoekstra: interactie tussen het consultatiebureau en toeleiding driejarigen is 

belangrijk. Vanuit de peuterspeelzalen naar de basisschool gaat steeds beter.  

Dhr. Konter vraagt wat een PeuterInzicht is. Dit is een soort rapport vanuit de peuters.  

 

Inhoudelijke intake is volgens mevrouw de Ruiter voor verbetering vatbaar, maar het 

gaat steeds beter. Peuterspeelzaaloverdracht kan toch beter. De informatieoverdracht is 

tevens mondeling belangrijk.  

 

Werkafspraken rond privacy in het kader van ondersteuningsteam en 

Toewijzingscommissie (TC) 

 

Wat is een beveiligde omgeving? Je mag niet per mail documenten leveren. 

 

Toewijzingscommissie NOP-Urk: aanvullende afspraken 

 

Geen punten 

 

Rooster van aftreden 

 

Het rooster is vastgesteld.  

 

Ingekomen post 

 

Personele gevolgen. Mevr. Oosterhuis: binnen het bestuur is afgesproken hoeveel AB er 

over moet blijven. Nu komt de fase aan van onderhandelen met scholen van spec. 

Onderwijs en de vakbonden. Bij de zonnebloemschool gaan ze akkoord. Er komt hier een 

reductie, maar blijft binnen de perken. Bij de Twijn vindt ook reductie plaats, maar 

binnen de Twijn wordt de expertise ingehuurd. Specialisten omtrent gedrag wordt naar 1 

fte gereduceerd. Dit waren 3 fte. Verschillende mensen worden hierdoor ontslagen (zij 

komen allemaal van Eduvier).  

 

Cursusaanbod is al verlopen.  

 

Rondvraag 

 

Definitieve vaststelling: Huishoudelijk reglement volgende keer op de agenda.  

Jaarverslag. Wendy maakt het en stuurt het naar de leden. De leden keuren dit goed. 

Jaarverslag maken wij van jan tot jan. De eerstvolgende vergadering heeft Wendy een 

jaarverslag tot deze vergadering.  

 



Begin 2016 moet het nieuwe OP klaar zijn.  

 

Vaststelling volgende vergadering: 24 september om 19.30 uur  

 

 

 


