
 

 

Notulen Ondersteuningsplanraad 

 

d.d.  : 17 juni 2021 

Aanvang : 20.00 uur  

Locatie: : via Teams 

 

Voorzitter : Wendy Roowaan 

Notulist : Josina Post 

Aanwezig : Willem, Wendy, Ina, Henriette, Berber, Kristiaan, Lynde, Hilde en 

Josina 

 

 

1 

 

Opening + voorstellen nieuw OPR lid en 

welkom heten van Kristiaan Strijker  

 

Wendy  

 

2 

 

Vaststellen agenda 

 

Wendy  

 

 

3 

 

Vragen van (en aan) Kristiaan Strijker 

Kristiaan benoemd nog dat hij het mooi vond 

dat er een OPR cursus is gedaan en vindt dat we 

goed bezig zijn. 

Wendy  

 

4 

 

Notulen OPR-vergadering 18 februari 

Speerpunt 5: Henriette herkent niet dat dit op 

deze manier besproken is. Hoe het nu in de 

notulen staat kan verkeerd geïnterpreteerd 

worden. We zijn hier al goed mee op weg, maar 

verdient nog wel onze aandacht.  

 

Aanpassing; 

versterking aanbod begaafde leerlingen. Dit 

beleid verdient nog steeds onze aandacht. 

Scholen zijn wel goed op weg, maar omdat het 

aantal begaafde leerlingen per school niet hoog 

is, wordt dan gekozen om aandacht te besteden 

aan aspecten waar meer leerlingen iets aan 

hebben.  

 

Wendy  

Bijlage 1 

5 

 

Discussie en ervaringen OPR cursus 

Noot vanuit de cursus: in de notulen mag 
Wendy  

 



 

 

duidelijker verwerkt worden wanneer er ergens 

een besluit over genomen wordt. 

 

De Cursus had mooie punten, maar miste de 

verdieping. Er werden meer handvaten verwacht 

te krijgen. 

 

- Betrokkenheid ouders 

- MR van scholen benaderen. Wat heeft 

de MR van ons als OPR nodig om te 

weten? Welke informatie willen wij met 

de MR delen? 

- Website; wat willen we online zetten en 

is dat ook meerwaarde? 

Missie, speerpunten en Visie van de 

OPR? Wil iedereen hier eens over 

nadenken en delen in de volgende 

vergadering. 

Quickscan; Ina stelt voor om dit eens 

langs te lopen tijdens een vergadering. 

Dit komt op de jaarplanner! 

- Bij de agenda duidelijker omschrijven of 

iets informatie, bespreken of vaststellen 

is. 

6 

Jaarplan 20-21: speerpunt 3 + overige 

doelen. Deze speerpunten worden uitvergroot. 

Vragen kunnen aan Ina gesteld worden.  

 

Vragen die voorbij kwamen: 

- Sterk pedagogisch klimaat, voor kleine 

scholen is het lastiger om alle expertise 

in huis te hebben. Wel is het belangrijk 

dat de scholen beschikken over een 

basis expertise. 

- Meldcode, wordt dat bij de anderen ook 

opgepakt? Is het mogelijk om vanuit het 

samenwerkingsverband hier elk jaar 

aandacht aan te besteden? Dit is wel 

een onderwerp dat leeft onder de 

scholen. 

Ina  
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- Sociaal loket, goede ervaringen mee. 

Per gemeente wel verschillend, is nog 

steeds in ontwikkeling. 

- Zorgaanbieders, veel aanbestedingen 

zijn door Corona blijven liggen. 

- Passend onderwijs, nog veel 

onrealistische beelden. Niet alle 

expertise is optimaal onder 1 dak te 

krijgen. Ouders krijgen een beeld dat er 

meer mogelijk is dan dat er 

daadwerkelijk geboden kan worden. 

7 

Jaarplan 21-22 

Speerpunten worden verdeeld over het nieuwe 

schooljaar. 

Instemmingsrecht.goedgekeurd 

Wendy  
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8 

Bestuursverslag 

Ter kennisgeving. Hier moet de OPR mee 

instemmen. 100 Blz. tellend. Voorstel Wendy. 

Instemmingsrecht. goedgekeurd 

We spreken af dat de vragen hierover naar Ina 

gemaild worden. Ina geeft reactie. Voor komend 

jaar spreken we af in april al naar het 

bestuursverslag te kijken. Nu is het alleen ter 

inzage en kunnen er geen aanpassingen meer 

gedaan worden. Wendy neemt het mee in de 

jaarplanner. 

Ina  
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9 
Treasurystatuut 

Instemmingsrecht.goedgekeurd 
Ina  
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10 
Aanpassingen TC  

Ina licht de aanpassingen toe.   
Ina  
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11 

Jaarkalender 2021-2022 + vergaderdata 

2021-2022 

Nieuwe jaarkalender bespreken. Wat moet erbij, 

wat kan blijven staan? 

Welke vier data kiezen wij voor het volgende 

jaar? 

16 sept 

25 nov 

17 feb 

21 april 

Wendy  
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9 juni 

12 

Afsluiting  

Willem geeft aan dat dit hoogstwaarschijnlijk 

zijn laatste zitting was. Hij gaat zijn taak 

doorgeven aan zijn collega. 16 sept nemen wij 

afscheid van Willem.  

Wendy  

 

 


