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  Verslag Ondersteuningsplanraad 

Datum  7 april 2016  

Tijd  20.00 uur – 22.00 uur 

Locatie SWV Utrecht PO, grote zaal, Perudreef 90 

Aanwezig Rob (vz), Erik, Tanja, Janneke, Sylvie, Yvon en Saskia  

Afwezig Frouke, Marianne, Marjan, Aukje en Natasja 

 Canan verslag 

  

1. Opening 

Rob opent om 20.00 uur de vergadering.  

 

2. Mededelingen 

- Sylvie voor het laatst aanwezig bij de OPR vergadering. Rob bedankt haar voor haar 

inzet.  

- Saskia nieuw lid i.p.v. Suzanne van Wakeren.  

- Rob heeft een mailbericht van OBS de Klimroos ontvangen. Zij hadden interesse wat  

de OPR doet. Rob heeft ze hierover geïnformeerd.  

- 11 april a.s. CNV bijeenkomst. Natasja en Saskia zullen er heen gaan.  

- De agenda en notulen van de OPR vergadering(en) komen op de website.  

- Vergaderlocatie van de Oudergeledingbijeenkomst is gewijzigd.  

- Personele wisseling bij het SWV binnen de TLC. Herma Bode heeft afscheid genomen 

van de TLC. Nieuwe TLC tot en met de zomervakantie. Voor contact kun je terecht bij 

Leni van Nieuwenhoven (voorzitter TLC) lenivannieuwenhoven@swvutrechtpo.nl 

- Bij naamswijziging van scholen en bestuur, ook Rob hierover informeren.  

 

3. Vaststellen van de agenda 

Akkoord 

 

 

4. Goedkeuren notulen afgelopen vergadering 

Akkoord. 
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5. Bespreken ondersteuningsplan 2016 

Nieuwe ondersteuningsplan wordt per pagina doorgenomen. Vanwege het feit dat het 

OOGO met de gemeente pas veel later plaats kan vinden zal de raad alleen in stemmen 

met de wijzigingen op het aangeboden plan. Deze waren geel gemarkeerd. 

 

Pag. 1: concept mei 2015 (Rob heeft zijn opmerking gemaild naar Erik) 

Pag. 12: (minimaal éénjaarlijks) aanpassen naar 1 x per jaar of jaarlijks  

Pag. 15: Ronde schema (speciaal als het moet). Geldt ook voor SBO scholen 

Pag. 19: “Referenties basisondersteuning primair onderwijs”. Erik licht toe, de 7 

referenties die genoemd worden, volgend jaar een projectplan van te gaan maken en 

dit uit te werken.  

Pag. 21: maatwerkarrangement uitgebreider te formuleren.    

Pag. 35: 4.6 Samen werken met buurtteams geoptimaliseerd. Op welke manier? Om 

samen met Onderwijs, Buurtteam, JGZ en Leerplicht overleg mee te hebben.  

Pag. 47: 5.6 en 5.8 zelfde punten. Staan er 2 keer in.   

Pag. 49: toelichting OPR komt kort over. 8.2 bij uitgangspunten, school is 

eindverantwoordelijk (vriendelijker verwoorden) 

Pag.52: Hoofdstuk 9 financiën, wordt aangepast. Komt een nieuw stuk hierover.  

 

6. Bezetting OPR 

Rob geeft aan dat er een vacature open staat voor de functie van “plaatsvervangend 

Voorzitter”. Janneke geeft aan hier belangstelling voor te hebben.   

 

7. Voortgang kwaliteit systeem (Erik) 

Dit wordt genoemd in het ondersteuningsplan. Wegens langdurige ziektes, in de 

afgelopen maanden, heeft dit stil gelegen.  

 

8. Rapportage op regelmatige basis aan de OPR (toelichting Erik) 

idem punt 7.  

Erik verlaat hierna de vergadering zodat de OPR kan stemmen over het 

ondersteuningsplan. Rob al Erik mail informeren over de uitslag van de stemming. 

 

9. Afspraken volgende vergadering en sluiting 

Rob sluit de vergadering om 22.15 uur.  

 
 
 
Volgende vergadering: 29 juni a.s. om 20.00 uur, aan de Perudreef 90.  
 
 
 
 
 


