
 

 
 
 
 
 
 
 

 Verslag Ondersteuningsplanraad 
 
Datum:   Dinsdag 19 maart 2019 
Locatie:   SWV Utrecht PO, Perudreef 90 
Tijd:    20:00 uur - 22:00 uur 
 
Aanwezig:  Rob (vz), Janneke, Angelique, Saskia, Kim, Annemieke, Khadija,  
                                                Bertien, Mariette en Jetta  
 
Afwezig:                  Christine 
(met berichtgeving) 
  
Verslag:  Canan     

  
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij het schietincident dat gisteren heeft 
plaatsgevonden. Complimenten aan alle leerkrachten en scholen hoe de kinderen zijn 
opgevangen. Hierna volgt een korte kennismaking voor Bertien en Mariette die aansluiten bij de 
vergadering voor de opdracht ouderbetrokkenheid i.v.m. hun opleiding.   
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

2. Aan de slag met betrokkenheid leerling leerling-ouder-SWV (interactieve werkvorm)  
De interactieve werkvorm wordt erg gewaardeerd. 
Angelique Bijl geeft geen toestemming voor het publiceren van de foto’s die tijdens de opdracht 
worden gemaakt.    
 

3. Vaststellen notulen (08-01-2019)  
N.a.v. punt 4 “plan van aanpak versterking kwaliteit netwerkorganisatie”  
Jetta heeft de suggestie van de OPR overgenomen en het plan van aanpak op de website 
gepubliceerd. 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Mededelingen  
- Welkom terugkerend lid Khadija Bendriss 
- Terugkoppeling kennismaking met OPR in bestuursvergadering 7 maart jl. 

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. Het bestuur ziet graag het voorstel van de OPR  
      tegemoet over het wijzigen van de samenstelling van de OPR.  

 
5. Stand van zaken MHB en Sterke basis 

MHB 
De leden geven hun complimenten voor het plan voor voltijds HB onderwijs. Op 6 maart heeft het 
bestuur ingestemd met het voorstel voor toelating en toeleiding tot voltijds HB onderwijs.  
 
 



 

Sterke basis 
Op 4, 5 en 7 maart zijn zes wijkgerichte startsessies georganiseerd voor alle ruim 120 scholen 
(schoolleiders en IB-ers) in Utrecht. Op 21, 25 en 27 maart zijn de vervolgsessies gepland. De 
opkomst was goed. Jetta is positief.  
 

6.    OPR nieuwe stijl 2019  
   Definitief voorstel gereed voor bestuursvergadering van 6 juni 2019 
   De uitgangspunten worden gezamenlijk doorgenomen. 
 
• Het leden aantal is maximaal 8 personen en minimaal 4 personen. 
      De leden zijn akkoord.   
 
• Bij vier leden of minder zal de OPR zichzelf opheffen en de organisatie van de raad terug geven 

aan het samenwerkingsverband.  
Aan te passen naar 3 leden. 
 

• De pariteit tussen P-geleding en O-geleding dient zoveel mogelijk gelijk te zijn.  
Aan te passen naar de samenstelling is altijd paritair.  
 

• Vertegenwoordiging vanuit de besturen en scholen dient geborgd te worden. Bij meerdere 
geschikte kandidaten wordt erop gelet dat de vertegenwoordiging uit zoveel mogelijk 
verschillende schoolbesturen bestaat.   
De leden zijn akkoord.  
 

• Er zal een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden gekozen.  
De leden zijn akkoord.  
 

• Er zal een secretaris worden gekozen. Indien niemand zich aanmeld zorgt het 
samenwerkingsverband voor een ambtelijk secretaris.  
De leden zijn akkoord.  
 

• Contact met het bestuur. De wens blijft om dit te intensiveren. (dichter op de organisatie SWV).  
De leden zijn akkoord.  
 

• Oplossing voor smalle opdracht OPR. (1 maal per vier jaar ondersteuningsplan beoordelen) Dit 
willen we samen met het samenwerkingsverband uitvoeren. Bijvoorbeeld het uitwerking van 
jaarplannen (jaarlijks) en dit formeel middels instemmingsrecht vastleggen.  
De leden zijn niet akkoord. Rob gaat de tekst aanpassen.  
 

• We voeren geen stem zwaarte in. Dat wil zegen dat ieder lid een gelijke stem heeft binnen de 
raad. En daardoor dus ook geen verschil wordt gemaakt tussen grote scholengemeenschappen en 
éénpitters.  
De leden zijn akkoord. Het aantal leden is belangrijker.   

 
Rob gaat de statuten aanpassen en de volgende versie wordt dan voorgelegd aan het bestuur.  
 

7. Werving onafhankelijk technisch voorzitter SWV zonder stemrecht 
Graag een OPR-lid in de BAC 
Janneke Degen biedt aan om zitting te nemen in de benoemingsadviescommissie namens de OPR.  
 
 
 
 
 



 

8. Afspraken volgende vergadering en sluiting  
Suggesties voor een onderwerp/thema voor de volgende vergadering:  
- website. 
- achterban raadpleging 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Vergaderdata 2018 – 2019: 
▪ 16 oktober 2018 
▪ 18 december 2018 verschoven naar 8 januari 2019 
▪ 19 maart 2019  
▪ 13 juni 2019   
 
Locatie: SWV Utrecht PO, Perudreef 90, 3563 VE in Utrecht 
 


