
 

 

Notulen  Ondersteuningsplanraad 

 

d.d. :  woensdag 30 oktober 2019 

Aanvang:  19.00 uur 

Locatie: WAT-huis, Kettingstraat 5 

 

Voorzitter : Wendy Roowaan 

Notulist : Josina Post 

Aanwezig : Ina Oosterhuis, Wendy Rowaan, Willem , Josina Post, Pamela 

Groot, Henriette Brokelman 

 

 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda  

3. Notulen OPR vergadering 19 juni 2019. Zie bijlage. Notulen worden 

aangepast door Wendy. 

4. Mededelingen voorzitter  

a. Rooster van aftreden aangepast (zie bijlage). 

b. Huishoudelijk reglement aangepast (zie bijlage).  

c. Ouderklankbordgroep 7 november 20.00 uur Aveskantoor.  

5. Jaarkalender opzet (zie bijlage). Is er ruimte om nog iets toe te voegen, een. 

Casus of een onderwerp vanuit de jaarplanner. Is het een idee als iemand een 

onderwerp voorbereid voor de volgende keer? Misschien toch een extra keer 

vergaderen inplannen? 

6. De OPR 5 jaar in bedrijf (zie bijlage). Veel dingen herkenbaar, wij vinden onze 

OPR wel waardevol en hebben genoeg om te bespreken, eigenlijk hebben we 

vragen genoeg, maar te weinig tijd. Dan toch maar een extra vergaderdag? 

Vergoeding deelname OPR, gaan we de volgende keer dieper op in. Komt dit 

vanuit het samenwerkingsverband of vanuit het eigen schoolbestuur. Een 

ieder bij het eigen schoolbestuur navragen of we de 60 uur die staat voor 

deelname aan de OPR of die ook gecompenseerd worden. 

7. Mededelingen Ina Oosterhuis 



 

 

a. Jaarplan SWV (zie bijlage) alleen aan speerpunt 1 en 2 toegekomen, 

verdere verbetering van de ondersteuningsmogelijkheden op de 

basisscholen. Audits? Speerpunt 2, in stand houden en versterken 

dekkend netwerk. Op tijd verwijzen van leerlingen, niet te lang laten 

aanmodderen. Verdere opmerkingen via de mail naar Ina. 

b. Deel nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 

8. Datum nieuwe vergadering 26 februari 2020 om 19.00 uur. (13 juni 2020 om 

19.00 uur met Kristiaan Strijker, lid CvB Aves). 

9. Afsluiting 

 

 

 

Actiepunten: 

• Vorige notulen worden aangepast door Wendy. 

• Rooster van aftreden is aangepast. Josina gaat bij Dirk v Urk navragen of 

er al een ouder zich heeft gemeld om toe te treden. 

• Ina Oosterhuis heeft 7 november een ouderklankbord avond 

georganiseerd, het is nog even afwachten of deze door gaat i.v.m. het 

aantal aanmeldingen. Pamela en Wendy zullen vanuit de OPR aanwezig 

zijn.  

• Een ieder gaat even navraag doen bij hun eigen organisatie of er ook een 

compensatie is voor de deelname aan de OPR. In de regelementen staat 

hier 60 uur voor. Hier komen we de volgende vergadering op terug. 

• Jaarplan SWV, we hebben niet genoeg tijd gehad om alle speerpunten te 

bespreken, graag op of aanmerkingen hierover mailen naar Ina 

Oosterhuis. 

• Inbrengen onderwerp vanuit het jaarplan door Pamela Groot. 

• Volgende vergadering: 26 februari 2020, 19.00 uur. Locatie?  

 
 

 


