
 

 

Notulen Ondersteuningsplanraad 

 

d.d.  : 26 november 2020 

Aanvang : 20.00 uur  

Locatie: : via Teams 

 

Voorzitter : Wendy Roowaan 

Notulist : Josina Post 

Aanwezig : J. Post, I. Oosterhuis, H. Brokelman, B.Kriek, L. Hans, W. Fruijtier,         

     W. Roowaan, gedeeltelijk K. Strijker 

 

1 Opening + voorstellen nieuwe OPR leden 

 

De voorzitter heet iedereen welkom en start met een voorstelrondje. Berber Kriek komt de 

oudergeleding vanuit Aves verstrekken en Lynde Hans vertegenwoordigt Eduvier en is (tijdelijk) 

adviserend lid totdat een ouder gevonden is. Hilde Romkes is deze keer afwezig, zij komt de 

oudergeleding vanuit Rehoboth versterken.  

 

Kristiaan Strijker is de voorzitter van het toezichthoudend bestuur en is de eerste 20 minuten 

aanwezig bij de vergadering. Hij vraagt zich af of de OPR op de agenda iets over Corona en alle 

bijkomstige aanpassingen in het onderwijs heeft staan. Dit is niet het geval. Hij vroeg zich verder 

af of de OPR de ‘Slob-brief’ gelezen had. Dit is het geval. Het staat op de agenda van deze 

vergadering.  

2 
Vaststellen agenda 

 
Er zijn geen nieuwe punten toegevoegd.  

3 Notulen OPR-vergadering 16 sept 2020 

 
De notulen zijn goedgekeurd. Zodra het briefhoofd erop staat, zal Wendy hem doorsturen naar 

Ina Oosterhuis. Zij zet hem op de website van Passendonderwijsnu.nl. 

4 

Mededelingen  

• Nevenvestiging Zonnebloemschool op Urk 

• Korte cursus begroting (nov via webinars) 

 

Ina legt uit dat er hoogstwaarschijnlijk een nevenvestiging op Urk komt van de 

Zonnebloemschool. In de Zeeheldenwijk worden nieuwe scholen gebouwd.  Dit kan nog wel 

enkele jaren duren. Het is alleen bedoeld voor kinderen uit Urk.  

 

Wendy wil weten of er OPR leden geïnteresseerd zijn in een webinar speciaal voor een OPR. De 

ene webinar heet ‘Volg het onderwijsgeld’. De andere webinar is algemener. In deze webinar 

worden verschillende punten belicht. Iedereen wil graag de tweede webinar volgen. De maand 

februari komt het beste uit. Wendy zal contact opnemen met de organisatie of het mogelijk is om 

voor deze OPR een aparte Webinar te geven.   

5 

Jaarplan 20-21: speerpunt 1 en 6. Deze 

speerpunten worden uitvergroot. Vragen kunnen 

aan Ina gesteld worden.  

Ina 20.40 

 

Bijlage 2 



 

 

 

Henriëtte neemt vanaf dit moment deel aan de vergadering. Lynde vraagt wie het jaarplan maakt. 

Uit het ondersteuningsplan worden de punten verdeeld over vier jaar. Er ontstaan zo vier 

jaarplannen. Ina licht kort bepaalde dingen toe. 

Speerpunt 6: versterking aanbod VO. Er was/is een pilot gaande tussen het basisonderwijs en 

kinderen die hoogstwaarschijnlijk naar het PRO of BB gaan. Dit is een groot succes. Ina geeft aan 

dat dit hoogstwaarschijnlijk wordt uitgebreid. Ina geeft een voorbeeld vanuit Ens. 1 Dagdeel 

kunnen kinderen met een PRO of BB uitstroom in een klusklas komen.   

6 

Plannen ministerie vervolg Passend 

onderwijs 

Bijlage 4 is de uitgebreide kamerbrief. Deze is 

ter verduidelijking voor de Samenvatting die in 

bijlage 3 te lezen is. Bijlage 5 is ter 

kennisgeving.  

Ina 21.10 

Bijlage 3: 

Toekomstagenda 

Bijlage 4: Kamerbrief 

Bijlage 5: Beleidsnota  

 

Vraag over wegwerken reserves: ons samenwerkingsverband werkt de reserves niet weg, omdat 

onze reserves laag zijn.  

Hoorrecht? Het doel is om de leerlingen meer te betrekken bij hun ontwikkelingsproces. 

7 

Link bekijken (afspraken maken voor volgende 

vergadering) 

https://infowms.nl/content/advies-goede-

medezeggenschap 

 

https://www.sterkmedezeggenschap.nl/  

Wendy 21.30 

 

 

We willen graag een OPR cursus volgen. Deze willen wij het liefst in februari volgen. Wendy zal 

hier navraag naar doen. (Lynde doet niet mee omdat zij maar een jaar deel uit zal maken van de 

OPR en bovendien druk is i.v.m. een opleiding.) 

Daarnaast proberen we allemaal voor de volgende vergadering een enquête in te vullen. Het gaat 

om de enquête die onder de tweede link staat.  

8 
Afsluiting  

(volgende OPR vergadering 18 februari) 
Wendy 21.40 

 

 

https://infowms.nl/content/advies-goede-medezeggenschap
https://infowms.nl/content/advies-goede-medezeggenschap
https://www.sterkmedezeggenschap.nl/%C2%A0

