
 

 

Notulen Ondersteuningsplanraad 

 

d.d. :  donderdag 31-05-2018 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie: Bestuursgebouw AVES, Jasmijnstraat 9 Emmeloord 

 

Voorzitter: Wendy Rowaan 

Notulant: Trea Dijkgraaf 

 

Aanwezig: Wendy Rowaan, Ina Oosterhuis, Pamela Groot, Dirk van Urk, Josina Post en 

Trea Dijkgraaf 

 

Afwezig: Esther de Ruiter, Willem Fruijtier, Henriette  

 

Aanwezig: 

1. Opening 

2. Voorstelrondje 

3. Vaststelling agenda 

Mail ontvangen van de GMR van Rehoboth over de vergaderfrequentie. Wendy 

heeft de mail beantwoord namens de OPR. 

4. Rooster van aftreden & herverdeling taken, waaronder secretariaat i.v.m. aftreden 

Trea Dijkgraaf. Rooster in bijlage. 

Josina neemt het secretariaat over. 

Esther wordt gevraagd op zoek te gaan naar een ouder, waardoor de verdeling 

tussen ouders en personeel weer evenredig verdeeld is. 

5. Nieuws vanuit het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft 

bezwaar aangetekend. Reformatorisch samenwerkingsverband wil een school 

starten op Urk. Het is een SO school. De verwachting is dat het gevolgen heeft 

voor het onderwijs binnen de SO scholen in Emmeloord.  

Gemeente Urk heeft toestemming gegeven. Reformatorisch 

samenwerkingsverband ook.  

Duo heeft bezwaar afgewezen. Bezwaar ligt nu bij de Raad van state. 12 juni a.s. 

is hierover een zitting. Daarna volgt binnen 6 weken een uitspraak.  

 

6. Inspectiebezoek aan het samenwerkingsverband, in bijlage.  

Ontvangen via de mail van Ina Oosterhuis met de volgende boodschap: 



 

 

ik stuur jullie hierbij beide concept-verslagen en ik zal jullie ook onze reactie sturen die 

we gestuurd hebben na een gesprek over de eerste concept-versie. De reactie op de 

tweede concept-versie is nog niet klaar. 

Willen jullie iedereen dringend verzoeken om deze documenten alledrie te behandelen als 

vertrouwelijk. Deze documenten niet binnen de eigen achterban delen kortom! 

Het uiteindelijke inspectierapport - dat er nu dus nog niet is - wordt op de site van het 

samenwerkingsverband geplaatst. 

 

 

In oktober is er een tweedaags bezoek geweest door de inspectie. 

In januari is het eerste concept ontvangen. 

In februari heeft een gesprek plaatsgevonden met de inspectie, Leo Breukel, Aart 

Reussing en Ina Oosterhuis. 

Doel van bezoek is het beoordelen van het samenwerkingsverband. 

Er werd 1 schoolbestuur uitgelicht, in dit geval AVES. 

Twee scholen zijn doorgelicht. 

Er stonden in het rapport een aantal zaken die niet juist waren. Deze zijn besproken in 

februari. 

Vervolgens is de rapportage aangepast op basis van de feedback. 

 

Er dient een scheiding te zijn tussen de uitvoerders en de toezichthouders. 

Er is een stuk geschreven scheiding tussen bestuur en toezicht, deze is naar de inspectie 

gestuurd. 

Het is belangrijk dat dit item goedgekeurd wordt door de inspectie. 

De tweede versie is nog in concept. Er moet nog een herstelopdracht uitgevoerd worden. 

Er moet een onafhankelijke raad van toezicht aangesteld worden. 

 

De rol en invulling van de OPR zal moeten veranderen. Zie blad 13/23. 

 

Ina Oosterhuis is nu directeur van het samenwerkingsverband. 

 

Er zou een jaarkalender moeten bestaan waarin staat welke zaken de OPR moet 

bespreken ter instemming of ter advisering. Pamela gaat uitzoeken of ze dit kan vinden. 

De frequentie wordt verhoogd naar 4 keer per jaar. Waarvan twee keer met de Raad van 

Toezicht. De voorzitter zou kunnen aansluiten bij een vergadering van de Raad van 

Toezicht. De Raad van toezicht kan 1 maal per jaar uitgenodigd worden aan te sluiten bij 

de vergadering Ondersteuningsplanraad. 



 

 

Indien nodig kan er nog gekozen worden om tussentijds de frequentie aan te passen. 

 

De laatste versie van het rapport zal wederom gestuurd worden door Ina. 

 

Volgende vergadering de volgende stukken op de agenda: 

7. Concept jaarverslag. Goedgekeurd door bestuur. 

8. Concept jaarrekening. Goedgekeurd door bestuur. Ligt nu bij accountant. 

Definitieve versie moet goedgekeurd worden door bestuur. 

9. Document ‘Scheiding tussen bestuur en toezicht’.  

 

10.Actiepunten. 

Secretaris regelt de vergaderruimte bij AVES 

Planning vergadering: donderdag 1 november. Tijdens deze vergadering worden 

de volgende vergaderingen gepland. 

 

11.W.v.t.t.k.  

Dirk geeft aan: 

- Volgende keer graag eerder de stukken sturen zodat er voldoende tijd is om 

voor te bereiden. 

- Vanuit de MR van de Beatrixschool is de vraag gesteld waarom er op Urk een 

smalle commissie is. Antwoord hierop luidt: dat hiervoor gekozen is door het 

bestuur van Rehoboth. 

 

12. Afsluiting 

Er wordt afscheid genomen van Trea. Ze wordt bedankt voor haar inzet. Trea 

benoemt dat ze het met plezier heeft gedaan. Ze geeft de OPR leden de 

boodschap mee, dat ze met elkaar moeten blijven denken in het belang van de 

kinderen. Laten we zuinig zijn op ons onderwijs!! 


