
 

 
 
 
 
 
 

 Verslag Ondersteuningsplanraad 
 
Datum:   Donderdag 11 juli 2019 
Locatie:   SWV Utrecht PO, Perudreef 90 
Tijd:    20:00 uur - 22:00 uur 
 
Aanwezig:  Rob (vz), Christine, Janneke, Kim en Jetta  
Afwezig:                  Annemieke, Saskia, Angelique en Khadija 
(met berichtgeving) 
  
Verslag:  Canan     

  
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat dit de laatste OPR vergadering is van 
Christine van der Leun. Per 1 oktober 2019 heeft zij een nieuwe baan en kan zij het SPO niet meer 
vertegenwoordigen.  Er wordt afgesproken om tijdens het OPR etentje afscheid van elkaar te 
nemen.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

2. Vaststellen notulen (19-03-2019)  
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de notulen:  
“Het bestuur heeft de OPR geadviseerd om goed zicht te (blijven) houden op de hele stad om te   
weten wat er speelt en daarnaast goed benaderbaar en zelf zichtbaar te zijn en te zorgen dat de  
samenstelling van de OPR representatief blijft”.  
Janneke Degen stelt voor om tijdens de volgende OPR vergadering van 5 november 2019, het 
eerste half uur (20.00 – 20.30 uur) met de leden hierover te sparren. Hierbij hoeven Jetta 
Spaanenburg en Canan Dada niet aanwezig te zijn.    
 

3. Mededelingen  
- Terugkoppeling overleg OPR MR SWV 
Janneke Degen en Rob de Goede hebben in mei met de MR leden van het SWV diverse 
onderwerpen besproken. Het gesprek is als prettig ervaren en ze hebben afgesproken om elkaar 
één keer per jaar te ontmoeten.  
 
- Sollicitatieprocedure Technisch Voorzitter van Bestuur 
Jacob Jan Feenstra is benoemd als onafhankelijk technisch voorzitter van het bestuur 
SWV Utrecht PO, per komend schooljaar. Janneke Degen heeft als OPR-lid in de 
benoemingsadviescommissie deelgenomen. 
 
- Voorstel gemeente inzake poortwachters functie 
De Gemeente Utrecht heeft het SWV gevraagd om de poortwachtersfunctie m.b.t. ernstig 
enkelvoudige Dyslexie op te pakken. Het SWV heeft een werkgroep ingericht om te adviseren of en 
zo ja hoe deze rol het best ingevuld zou kunnen worden. De werkgroep bestaat uit SWV 
medewerkers (beleidsadviseurs en consulenten), leden uit scholen (IB’ers, adviseurs, schoolleiders) 
en beleidsadviseurs van de gemeente. Begin van het nieuwe schooljaar (2019-2020) gaat de 
werkgroep van start.  
 



 

 
 
 
- Thuiszittersweek Utrecht voorbeeldfunctie 
Drie gemeenten: Utrecht, Breda, IJssel-Vecht (= Zwolle als centrumgemeente) behoren tot de top 
3 gemeenten/ samenwerkingsverbanden waar op basis van de cijfers uit de leerplicht telling artikel 
25 goede resultaten worden gehaald om thuiszitten te voorkomen. Tijdens de thuiszittersweek  
(3-7 juni jl.) is door de ondertekenaars van het landelijke Thuiszitterspact, aandacht gegeven aan  
goede voorbeelden om thuiszitten langer dan 3 maanden te voorkomen. Op de website Kijk op 
Onderwijs is een filmpje te zien met de directeuren van de samenwerkingsverbanden PO en VO,  
Jetta Spaanenburg en Ank Jeurissen, en de wethouder Onderwijs Utrecht, Anke Klein. 
http://www.kijkoponderwijs.nl/actueel/professionals/4697/ 

 
4. Status 10 puntenplan 

Jetta licht het jaarverslag kort toe, en de samenvatting van resultaten en bestuursbesluiten die in 
het OOGO in mei is geagendeerd.  
- Stand van zaken MHB 
Voor het komend schooljaar is in het Bestuursoverleg van 6 juni jl. vastgesteld dat Basisschool  
De Spits mag uitbreiden met één groep, en basisschool De Odyssee in de loop van het schooljaar 
2019/2020 start met een nieuwe groep voor voltijds HB-onderwijs. Hiermee komt het aantal 
scholen met voltijds HB-onderwijs op vier: De Achtbaan en Pantarijn bieden ook voltijds HB-
onderwijs. Inmiddels heeft het ministerie van OCW de subsidieaanvraag volledig toegekend.   
 
- Stand van zaken Sterke basis 
De periode tot de zomer heeft Jetta Spaanenburg samen met Marnix Wiersma (voorzitter van de 
werkgroep Sterke basis/Perspectief op School) benut om in gesprek te gaan met de grote 
schoolbesturen en andere geïnteresseerden over het vervolg op de invoering van Perspectief op 
School. Jetta Spaanenburg integreert wat zij heeft opgehaald in deze gesprekken in het 
jaarplan 2019-2020.   
 

5.    Jaarverslag 2018 SWV Utrecht PO  
   Het jaarverslag is onlangs gepubliceerd en is te lezen op:    
   https://www.swvutrechtpo.nl/nl/scholen/actueel/actueel 

  - Ondersteuningsplan gereed voor 1 mei 2020 
   Het ondersteuningsplan 2020-2024 komt in maart 2020 op de agenda van de OPR vergadering.  
   Jetta Spaanenburg benut het najaar om uit het hele veld input op te halen voor het nieuwe   
   ondersteuningsplan. Janneke Degen stuurt de leden van de OPR een uitnodiging via datumprikker   
   om input op te halen van de leden voor het ondersteuningsplan. 
 
   - Gesprekken met onderwijsinspectie 
   Op 26 september 2019 komt de inspectie langs. De inspectie voert die dag tafelgesprekken met o.a.  
   ouders, leraren, schoolleiders en schakelfunctionarissen. Aan het eind van de dag krijgt  
   Jetta Spaanenburg een terugkoppeling van de dag. Hierbij zijn een aantal bestuursleden aanwezig.  
   De inspectie zal dan de thema’s aangeven voor het 2e bezoek dat gepland staat op 17 oktober    
   2019. Zodra meer info bekend is, koppelt Jetta Spaanenburg dit terug aan de OPR. Jetta vraagt om   
   17 oktober 2019 alvast te reserveren in de agenda’s.  

 
6. OPR Nieuwe stijl, n.a.v. bestuursvergadering 6 juni jl.  

- Statuut, reglement, huishoudelijk reglement vaststellen 
De feedback van VoS/ABB Onderwijsjuristen en van het bestuur wordt gezamenlijk besproken.  
De stukken worden door Patricia van Tergouw aangepast en rondgemaild naar de leden met het 
verzoek om reactie te geven voor definitieve instemming.   
 
 
 

http://www.kijkoponderwijs.nl/actueel/professionals/4697/
https://www.swvutrechtpo.nl/nl/scholen/actueel/actueel


 

 
 
- Voorzitterschap en plan voorzitterschap OPR 
Rob de Goede stopt met het voorzitterschap van de OPR. Op 5 november 2019 is zijn laatste OPR 
vergadering. Samen met Christine van der Leun zal ook van Rob de Goede afscheid genomen 
worden tijdens het OPR etentje. Janneke Degen heeft zich kandidaat gesteld en de OPR neemt dit 
van harte over. In het kader van zichtbaarheid zal Janneke Degen zich voorstellen in de eerste 
externe nieuwsmemo van het SWV volgend schooljaar.  
Canan Dada ontvangt uiterlijk 5 november 2019 de tekst van Janneke Degen.  
 

7. Jaarverslag activiteiten OPR 
Christine van der Leun mailt haar input naar Rob de Goede. Na aanpassing door Rob de Goede  
begin september 2019, stuurt Canan Dada de definitieve versie van het OPR jaarverslag naar de 
leden ter instemming. Canan Dada publiceert het OPR jaarverslag daarna op de website van het 
SWV.  
 

8. Afspraken volgende vergadering en sluiting 
- OPR etentje. Datum en organisatie  
Save the Date!  
Dinsdag 12 november 2019 om 18.00 uur.  
Restaurant Syr, Lange Nieuwstraat 71 te Utrecht. 
 
Tevens afscheid van Rob de Goede en Christine van der Leun.   
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

 
 
Vergaderdata 2019 – 2020: 
 

Datum:                                               Tijdstip:                          Locatie: 
Dinsdag          05-11-2019               20.00 – 22.00 uur         Perudreef 90, grote vergaderzaal              
Dinsdag          14-01-2020              20.00 – 22.00 uur         Perudreef 90, grote vergaderzaal 
Donderdag   26-03-2020               20.00 – 22.00 uur         Perudreef 90, grote vergaderzaal 
Donderdag   25-06-2020               20.00 – 22.00 uur         Perudreef 90, grote vergaderzaal 

 


