
 

 

Notulen Ondersteuningsplanraad 

 

d.d.  : 16 september 2021 

Aanvang : 20.00 uur  

Locatie: : via Teams 

 

Voorzitter : Wendy Roowaan 

Notulist : Josina Post 

Aanwezig : Wendy, Ina, Henriette, Hilde en Josina  

 

 

1 

 

Opening + mededeling van Henriëtte  

 

Willem, Lynde en Henriette verlaten de 

OPR.  

 

Wendy/ 

Henrïette 
20.00 

 

2 

 

Vaststellen agenda 

Akkoord 

Wendy 20.10 

 

Bijlage 1 

vaststellen 

3 

 

Notulen OPR-vergadering 17 juni 2021 

Geen opmerkingen.  

Wendy/ 

Josina 
20.20 

Bijlage 2 

vaststellen 

4 

Vaststellen jaarkalender 21-22 
- 25 nov 
- 17 feb 
- 21 april 
- 9 juni 

Zie bijlage voor de inhoud.  

Wendy 20.30 

Bijlage 3 

vaststellen 

5 

Bestuursverslag-vragen zijn niet 

binnengekomen bij Ina Oosterhuis 

Instemmingsrecht. 

 

vanuit Henriette: 

- het bestuursverslag betreft 1 kalenderjaar. 

- het is een groot verslag waar moeilijk door te 

komen is. We zijn al bezig met 2021 en 

ondertussen kijken we naar de verantwoording 

van 2020. 

 

Allen 20.35 

Bijlage 4 

Al ingestemd 

6 

Visie + speerpunten van ons 

samenwerkingsverband. 

 

Wat is de missie en visie van de OPR. Wendy 

gaat hier even mee stoeien om onze eigen 

missie en visie te formuleren.  

Allen 20.45 

 

Bijlage 5 



 

 

 

Van veel punten weten we niet hoe de scholen 

binnen ons samenwerkingsverband ermee om 

gaan.  

 

Idee om elke vergadering eens een speerpunt 

eruit te pakken en dat te onderzoeken. Ina geeft 

aan dat dit wel mooi is om te onderzoeken, 

maar buiten de taak van de OPR om is. Willen 

we hier extra tijd aan besteden? Wendy gaat 

kijken hoe we hier vorm aan kunnen geven. 

Wordt vervolgd! 

7 

 

Informeren MR-en 

De OPR is nog te weinig bekend. Hoe kunnen wij 

ons beter op de kaart zetten zodat de MR ook 

weet van ons bestaan en waar wij ons voor 

inzetten. Wendy gaat een brief opstellen voor 

ouders/ leerkrachten/ MR. Volgende vergadering 

gaan we de brief vaststellen. 

Allen 21.15 

 

8 

Rondvraag 

Ina; er komt een nieuwe website, Berber en 

Hilde willen jullie namens de ouders hierin mee 

willen kijken? Wendy en Josina gaan ook 

meekijken. Logo hoeft niet aangepast te 

worden. Is nog actueel. 

 

Henriette; de 25 punten van minister Slob. Dit 

zijn best mooie punten om eens bij langs te 

gaan.  

 

Obadja; Hoe staat het daarmee? Hier zijn al wel 

een mooi aantal leerlingen. Verder is er weinig 

bij ons bekend.  

 

Berber; volgende keer weer live?  

 

Henriette heel veel plezier met je nieuwe baan! 

En bedankt voor je inzet de afgelopen jaren.  

Wendy 21.45 

 

 

 

 


