
 

 

Notulen Ondersteuningsplanraad 

 

d.d.:  24 juni 2020 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie: via Teams 

 

Voorzitter : Wendy Roowaan 

Notulist : Josina Post 

Aanwezig : Ina Oosterhuis, Wendy Roowaan, Willem Fruijtier, Josina Post,     

  Pamela Groot, Henriette Brokelman 

 

1. Opening 

Mevrouw S heeft zich teruggetrokken. Zij heeft aangegeven dat ze wegens 

haar thuissituatie niet gaat deelnemen aan de OPR. Er moet een nieuw lid 

gevonden worden. Ina gaat contact met Rehoboth opnemen.  

2. Vaststelling agenda  

Er zijn geen nieuw ingekomen stukken. De agenda is vastgesteld.  

3. Notulen OPR-vergadering 30 oktober 2019 

Na wat kleine technische aanpassingen is de notulen goedgekeurd. 

4. Mededelingen Ina/Wendy 

Het rooster van aftreden is doorgenomen en bijgewerkt.  

 

Schoolmaatschappelijk werk op Urk is doorgegaan. De scholen zijn hier erg blij 

mee. De gemeente heeft hierin bekostigd. In de Noordoostpolder is dit 

afgeschaft, omdat daar een aantal slechte ervaring mee waren. 

 

Er is op de Keerkring en op de Triangel een ouderconsulent aangenomen. Deze 

ouderconsulent (2 verschillende personen) werken voor Carrefour. De 

ouderconsulent werkt 10 uur voor de school en wordt bekostigd door de 

gemeente. De OPR vraagt zich af of deze pilot wordt uitgebreid. Dit zal 

hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn. Vanwege de populatie op beide 

scholen is deze hulp echt nodig.  

 



 

 

We hebben Henriëttes vragen niet meer face to face kunnen bespreken, 

vanwege Corona. Iedereen heeft de kans gehad om te reageren via de mail 

naar Ina.  

5. Jaarverslag 2019 (ter info) 

Het jaarverslag is kort doorgenomen.  

14. Overig 

De nieuwe data voor de vergaderingen van het nieuwe schooljaar zijn 

vastgelegd. Het worden de volgende data: 16-09, 26-11, 18-02, 17-06. 

 

De ervaringen over de Lotusgroep zijn positief.  

 

We hebben afscheid genomen van Pamela. De vraag van Pamela is of een 

personeelslid zitting mag nemen in de OPR. Helaas is dit niet mogelijk en zal 

het personeelslid als adviseur plaats gaan nemen.  

 


