
 

 

Notulen  Ondersteuningsplanraad 

 

d.d.   : Woensdag 19 juni 2019 

Aanvang : 19.30 uur 

Locatie : Bestuursgebouw AVES, Jasmijnstraat 9 Emmeloord 

 

Voorzitter : Wendy Roowaan 

Notulist : Josina Post 

Aanwezig :pammela, Wendy, Dirk van Urk, Christiaan Strijker, Henriette, Ina 

 

 

1. Opening welkom Christiaan Strijker, voorzitter bestuur  

2. Vaststelling agenda, 2 korte puntjes die door Ina toegelicht worden bij punt 

9. 

3. Mededelingen voorzitter  

4. Vragen van Kristiaan Strijker, lid College van Bestuur Aves, wat staat er op 

de agenda door het jaar heen. 80 procent van de agenda komt vanuit Ina, 

hierdoor heeft Ina meer werk dan de voorzitter. Daarom willen we graag 

kijken naar de jaarplanner van een andere samenwerkingsverband om zo te 

kunnen kijken wat er eigenlijk per jaar besproken moet worden in de OPR. Nu 

lopen we vaak achter de feiten aan. Dit is het komende jaar wel een puntje 

die aangescherpt moet worden. Gelukkig houdt Ina ons wel scherp. De OPR 5 

jaar in bedrijf. Een stuk wat voor iedereen goed is om te lezen. Compliment 

dat de vereveningsopdracht zo goed verloopt. De verwijzingen van leerlingen 

verlopen nu soepel. Kristiaan sluit 2 keer per jaar bij ons aan.  

5. Notulen OPR vergadering 01-11-2018. Zie bijlage. Na goedkeuring zijn de 

notulen in te zien op passendonderwijsnu.nl  

6. Instemming/adviesrecht artikel 11a en 14a 

7. Samenstelling OPR na 1 jan 2019 + rooster van aftreden Dirk van Urk treedt 

af en laat nog weten wie zijn opvolger wordt. Voor Pamela wordt de opvolger 

ook weer een ouder om zo het evenwicht weer te herstellen. 

8. Statuten/huishoudelijk reglement OPR, volgende vergadering stellen we een 

jaarverslag op die dan ook weer terug te vinden is op de website 

http://passensonderwijsnu.nl/


 

 

passendonderwijsnu.nl , penningmeesterschap, artikel 3 halen we uit het 

huishoudelijk reglement.  Dit wordt gewijzigd door Wendy. Alle leden hebben 

hiermee ingestemd. Het huishoudelijk reglement wordt ook meteen 

vastgesteld tot juni 2023. + jaarkalender voorbeeld vanuit Apeldoorn, schuift 

op naar de volgende vergadering. 

9. Mededelingen Ina Oosterhuis 

• Herstelopdracht Inspectie (alleen uitleg) statuten worden aangepast, 

deze gaan nu langs de inspectie en komen waarschijnlijk ook nog langs 

het OPR. In de statuten hebben we opgenomen dat er nu 1 

onafhankelijk lid aangesteld mag worden. 

• Klankbordgroep ouders Passend Onderwijs, komt nog een meeting met 

ouders die als klankbordgroep kunnen fungeren om zo hun ervaringen 

te horen. 

• Ontwikkeling rondom verwijzingen, vanuit stichting Rehoboth komen er 

vergeleken met de afgelopen jaren meer verwijzingen binnen.   

• Subsidie-aanvraag hoogbegaafdheid, nog geen bevestiging. 

• Zelfevaluatie basisondersteuning, dit komt de volgende vergadering 

aan bod. 

• (TC Grippa) gaat nu via een beveiligde weg en verloopt heel soepel. 

• Samenwonen SO Optimist en Klimboom, komend schooljaar gaan ze 

aan de slag met een scenario. Klimboom is zich aan het verbreden 

binnen de doelgroep. Er wordt gestart met een nieuwe groep en richten 

zich nu nog op de middenbouw. 

• Thuiszittersvoorziening SO op de Zonnebloemschool. 

10.Datum nieuwe vergadering plannen, 30 oktober 19.00, 26 februari 19.00, 3 

juni 19.00 

11.Afsluiting 

 

 

 

Actiepunten: 

* huishoudelijk reglement wordt aangepast door Wendy 

* Huishoudelijk reglement is vastgesteld tot juni 2023. Ina controleert. 

http://passendonderwijsnu.nl/


 

 

* OPR 5 jaar in bedrijf wordt door iedereen doorgelezen voor de volgende 

vergadering, ter voorbereiding van het opstellen van het OPR jaarplan.  

* Volgende vergadering in het WAT- Huis. Kettingstraat 5. 

* Ina mailt het financieel jaarverslag en bestuursverslag door van het 

samenwerkingsverband, allen doorlezen ter voorbereiding van de volgende 

vergadering. Dit komt jaarlijks in juni op de agenda. 

* Wendy vraagt aan een bekende of die zijn oog wil werpen op het financiële 

plaatje en geeft advies door aan Wendy.  


