
 

 

 

Agenda Ondersteuningsplanraad 

 

d.d. :  donderdag 18-05-2017 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie: Bestuurgebouw AVES 

 

Voorzitter: Wendy Roowaan 

Notulist: Gonda Wiskerke (ivm afwezigheid Trea Dijkgraaf) 

Afwezig: Trea Dijkgraaf 

Aanwezig: Ina Oosterhuis; Wendy Roowaan; Willem Fruijtier; Dirk van Urk; 

Josina Post; Esther de Ruiter 

 

1. Opening 

In verband met een nieuw lid vanuit de Zonnebloemschool, beginnen we met 

een voorstelrondje 

2. Vaststelling agenda 

3  Notulen van 27 oktober 2016.  De notulen worden inhoudelijk 

goedgekeurd. Ina plaats de notulen op de website en past hier en daar de 

tekst aan. 

4  Nieuws vanuit het samenwerkingsverband, dit onderdeel komt aan de orde 

bij bespreken bestuursverslag. 

5. Bestuursverslag 

Pagina 7 Het idee van de zogenaamde ‘basisschool terugkom dagen’ voor 

leerlingen die op het SBO of SO zijn geplaatst, is ooit overgenomen door het 

samenwerkingsverband van Florion (SBO Het Speelwerk). Vanuit het SO zijn 

geen voorbeelden bekend. De Klimboom past dit sinds kort toe in nauw 

overleg met de basisschool. Het wordt als positief ervaren.  

Ina laat een krantenartikel uit Trouw zien van vandaag. Hierin staat dat het 

geld voor Passend Onderwijs niet terecht komt bij de scholen. Er blijft teveel 

ergens op de plank liggen. In ‘ons’ verband gaat het geld wel naar de scholen, 

aldus Ina. Besturen geven financiële overzichten en er zijn al afspraken om 



 

 

dit ook per school inzichtelijk te maken zodat iedereen kan zien waar de 

gelden aan besteed zijn. 

Scholen mogen zelf beslissen op welke manier het geld besteed wordt. 

Pagina 9 Het samenwerkingsverband kent betrekkelijk weinig thuiszitters. 

Er wordt nauw samengewerkt met het team Doen voor Emmeloord en 

omstreken. Op Urk via het CJG. 

Pagina 9 punt 7. Bij de opmerking alle betrokkenen… , vraag: kan ‘leerling’ 

worden toegevoegd?  Dit in het kader van Passend Onderwijs, de leerling 

hoort er als betrokkene zeker bij. De tekst zal aangepast worden.  

Pagina 10 2.6 Er zijn relatief veel pleegzorgkinderen in dit 

samenwerkingsverband. Wanneer deze leerlingen vanuit voorschoolse 

voorzieningen of de thuissituatie rechtstreeks naar een SO- of SBO-school 

gaan, dan betaalt het samenwerkingsverband dit. Ina licht recente 

ontwikkelingen verder toe.  Bij heftige problematiek rondom pleegzorg kan 

een leerling via de huisarts verwezen worden naar de GGZ-instelling 

Flevostate (Emmeloord). Er zijn afspraken met de gemeente Noordoostpolder.     

Pagina 10 punt 2.6 Toelichting tweede paragraaf.  Het reformatorisch 

samenwerkingsverband wil op Urk een SBO/ SO dependance  

openen. Dit heeft grote financiële consequenties voor ons 

samenwerkingsverband. Er is door ons samenwerkingsverband bezwaar 

aangetekend, in juni wordt een uitspraak verwacht. Ina zal ons op de hoogte 

houden. 

Pagina 12 Er is een vraag over de exploitatie.  Ina komt hier de volgende keer 

op terug. 

Meerjarenbegroting,  er volgt een korte uitleg van Ina. 

6.  wordt doorgeschoven naar de volgende keer omdat de vraagsteller zelf 

niet aanwezig is.  

7.Actiepunten Tenslotte wordt het rooster van aftreden besproken. Gonda is 

aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Vanuit Florion zal er nu een ouder in 

de OPR moeten plaats nemen. Verder moet het rooster gewijzigd: aftreden 

van Josien moet een jaar later 

Tip van een OPR-lid: Pyt Nauta, geeft lezingen over Passend onderwijs, erg  

boeiend. 



 

 

Er is voor het eerst voor alle IB’ ers uit het samenwerkingsverband een IB 

netwerk overleg georganiseerd. Dit is als erg positief ervaren. Helaas heeft de 

uitnodiging niet iedereen bereikt. 

 

Voorstel volgende vergadering: 9 november 2017  20.00 

 

 

 

3. Vaststelling agenda 

 

4. Notulen 27-11-2016 

 

5. Nieuws vanuit het samenwerkingsverband 

 

6. Bestuursverslag 

 

7. Communicatie vanuit OPR naar ‘achterban’ , hoe doet iedereen dat? => 

ingebracht door Trea 

 

8. Actiepunten? 

 

9. W.v.t.t.k. 

 

10.Afsluiting 
 

 

 

 


