
 

 Verslag Ondersteuningsplanraad 
 
Datum:    Dinsdag 8 januari 2019 
Locatie:  The Colour Kitchen, Zuilen 
Tijd:   17:00 uur - 19:00 uur 
 
Aanwezig:  Rob (vz), Christine, Janneke, Angelique en Jetta                                        
                                   
Afwezig:                  Saskia, Kim en Annemieke 
(met berichtgeving) 
  
Afwezig:   Rumeysa 
(zonder berichtgeving)  
 
Verslag:  Canan     

  
1. Opening en vaststelling agenda 

Janneke opent namens de voorzitter, die later aansluit, de vergadering. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld.   
 

2. Mededelingen  
Stand van zaken MHB 
Op 4 oktober 2018 is het Plan van aanpak Versterken van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde 
leerlingen binnen het SWV Utrecht PO met een aantal aanvullingen en wijzigingen goedgekeurd 
door het bestuur van het SWV Utrecht PO.  
 
In de bijeenkomst van vanmorgen met de werkgroep MHB is gesproken over de concept 
toelatingscriteria, de subsidie aanvraag voor meer- en hoogbegaafdenbeleid en het onderzoek 
naar dat beleid bij andere samenwerkingsverbanden in Nederland.  
 
Donderdagavond 10 januari 2019 is er een bijeenkomst met de landelijke oudervereniging Pharos 
om input te krijgen van ouders op de plannen.  
Op woensdag 16 januari 2019 is er een voorlichting samen met Sterk VO georganiseerd voor 
ouders met betrekking tot de overstap van leerlingen naar het VO. De huidige basisscholen met 
voltijds HB-onderwijs zijn bij de inhoud hiervan ook betrokken.   
 
Stand van zaken inspectie 
Op uitnodiging van het SWV heeft een afvaardiging van het bestuur, Jetta en twee leden van de 
Inspectie, een gesprek gevoerd over de voortgang van de herstelopdrachten zoals ze zijn 
beschreven in de rapportage vanuit het kwaliteitsonderzoek in februari 2017.  
 
Jetta heeft in het gesprek de Inspectie meegenomen in de ambities zoals die zijn neergelegd in het 
tien punten programma SWV Utrecht PO 2018-2019,de vertaling daarvan in de Kaderbrief 2019 en 
de diverse werkgroepen. De inspectie heeft haar vertrouwen uitgesproken in het SWV en wordt op 
de hoogte gehouden over de voortgang.  
 
Jetta heeft afgesproken dat het ondersteuningsplan per 1 mei 2020 wordt ingediend.  
 
Stand van zaken sterke basis  
Het bestuur heeft op 13 december 2018 ingestemd met de verdere uitwerking en implementatie 
van Perspectief op School. De werkgroep, waarin onder andere directeuren/schoolleiders en IB-ers 
zitting hebben, start in januari 2019 met de voorbereiding van het implementatietraject.  

    



 

3. Vaststellen notulen (16-10-2018)  
Naar aanleiding van het verslag: 
Governance 
N.a.v. de reflectiemiddag van 10 december 2018 heeft het bestuur aangegeven een  
onafhankelijke voorzitter te willen aantrekken zonder stemrecht.   
 
OPR statuut, reglement, huishoudelijk reglement 
Jetta zal de stukken voor de OPR aanpassen, en komt daarna nogmaals op de agenda ter 
vaststelling. Zie verder onder agendapunt 6. 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Plan van aanpak versterking kwaliteit netwerkorganisatie 
Jetta licht het plan van aanpak toe. De OPR leden zijn enthousiast en denken dat het een goed 
idee is om het plan breed te delen omdat het mooi inzicht geeft in de visie op passend onderwijs en 
de planmatige aanpak van de versterking van de kwaliteit van de uitvoering van passend 
onderwijs. Zij suggereren het plan van aanpak op de website te publiceren. Jetta neemt dit 
voorstel graag over en zal het ook meenemen in de externe nieuwsmemo van het SWV die 
maandelijks uitgaat.   
 

5. Begroting 2019, Meerjarenbegroting 
Jetta licht dit mondeling toe.   
 
Het bestuur heeft de begroting voor 2019 en de Meerjarenbegroting, in haar rol als 
toezichthouder, vastgesteld in de vergadering van 13 december 2018.  
 

6. OPR samenstelling, visie, ambitie, zichtbaarheid en draagvlak (in aanwezigheid van Rob) 
De aanwezigen zijn het met elkaar eens om de samenstelling naar maximaal 8 leden terug te 
brengen om slagkracht te houden (paritaire samenstelling: vier ouders – vier personeelsleden). 
Janneke stelt voor bij de leden te polsen of  wijzigen van het tijdstip van vergadering naar een 
tijdstip in de middag ook kan bijdragen aan een hogere deelname. Canan stuurt een datumprikker 
om dit te inventariseren.  
 
De OPR voelt zich op dit moment prettig in de rol als klankbordgroep die input geeft aan de 
directeur op lopende zaken. Jetta suggereert ook elke vergadering een thema te agenderen dat 
door de OPR wordt aangedragen. Janneke en Rob nemen dit mee in hun voorstel voor de OPR 
jaaragenda. 
 

7. Afspraken volgende vergadering en sluiting  
Janneke sluit de vergadering. 
 
Vergaderdata 2018 – 2019: 
▪ 16 oktober 2018 
▪ 18 december 2018 verschoven naar 8 januari 2019 
▪ 14 maart 2019  
▪ 13 juni 2019   
 
Locatie: SWV Utrecht PO, Perudreef 90, 3563 VE in Utrecht 


