
 

 Verslag Ondersteuningsplanraad 
 

 
Datum:   Donderdag 21 juni 2018 
Locatie: Perudreef 90, Utrecht (grote zaal) 
Tijd:  20:00 uur – 22:00 uur 
 
Aanwezig: Rob (vz), Jetta, Annemieke, Angelique, Christine,  
                                Saskia en Kim 
Afwezig: Janneke, Rumeysa, Carla en Marianne  
Verslag: Canan     

  
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Speciaal welkom aan Jetta. Dit is haar eerste OPR vergadering. 
De aanwezigen stellen zich voor aan Jetta.    
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Mededelingen (voorstelronde Jetta Spaanenburg directeur SWV Utrecht PO) 
Jetta stelt zich voor. Jetta is per 1 mei benoemd als directeur van het SWV en op 7 mei jl. begonnen 
bij het SWV. Is werkzaam geweest bij de Universiteit Utrecht en heeft zich verder ontwikkeld op het 
gebied van onderwijsvernieuwing en strategische besluitvorming.  
 
Saskia meldt: in de wijken Zuilen en Leidsche Rijn zijn op 28 augustus 2017 twee teams gestart met 
een pilot voor het bieden van buurtgerichte specialistische jeugdhulp. Naast Zuilen en Leidsche Rijn 
starten er komend jaar nog twee teams in Vleuten en De Meern.  

 
3. Vaststellen notulen (29-03-2018) 

Naar aanleiding van de notulen; 
Agendapunt 2 (pagina 1): Nog geen opvolger van Aukje Moltzer. Rob heeft de MR en GMR hierover 
benaderd. 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vaststellen OPR statuut, reglement, huishoudelijk reglement  
De stukken worden gezamenlijk doorgenomen. Met inachtneming van de wijzigingen worden de 
stukken vastgesteld.  
 

5. Bijwonen bestuursvergadering data en tijden. Wie kan erbij zijn? 
Rob en Angelique sluiten aan bij de bestuursvergadering van donderdag 7 maart 2019 van 09.00 uur 
tot 11.30, locatie SWV, Perudreef 90. T.z.t. volgt informatie over het tijdstip dat de kennismaking 
met de OPR wordt geagendeerd. 
 

6. Voortgang conceptnotitie ondersteuning en kwaliteit  
Het plan is donderdag 17 mei 2018 besproken in de beleidsgroep.  
De beleidsgroep is het eens met het uitgangspunt dat er aanleiding is om de systematiek van het 
SWV bij te stellen. De conceptnotitie wordt in deze vorm niet voorgelegd aan het bestuur.  
De beleidsgroep werkt mee aan een verdere uitwerking van de hoofdlijnen van deze notitie met 
name op de volgende punten: 
 
- bespreken van de onderliggende ambities en intenties, 
- verder onderzoeken van wat het huidige niveau van basisondersteuning nu is en zou kunnen zijn, 
- concreter maken van de voorgestelde hoofdlijnen en/of alternatieven. 



 

 
Jetta praat de OPR bij over andere onderwerpen: 
 
Visie SWV Utrecht PO op het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen  
Deze notitie is op 8 maart goedgekeurd door het bestuur. Inmiddels is een oriëntatiebijeenkomst 
georganiseerd en is een brede werkgroep ingericht waarin vanuit verschillende zienswijzen verdere 
uitwerking plaatsvindt, prioriteiten worden gesteld en de doelgroep wordt gedefinieerd. Doel is om 
in de eerste bestuursvergadering van het nieuwe schooljaar een plan van aanpak gereed te hebben. 
De beleidsgroep is betrokken bij de ontwikkeling van dit plan. Jetta nodigt de OPR-leden uit om 
ouders voor te dragen die in een klankbordgroep mee willen denken over het onderwijs voor 
(hoog)begaafde leerlingen in Utrecht. 
 
Happy Kids nieuwe school in Utrecht 
Dit was een particuliere school gericht op meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hier komen leerlingen 
die vast liepen op hun vorige reguliere school vanwege hoogbegaafdheid. De school is gestart op  
9 januari 2017. Vanaf augustus 2018 wordt de school bekostigd door de overheid (krijgt nl. een 
brinnummer). Om vanuit de overheid hier een bekostiging voor te blijven ontvangen, moet de 
school de komende vijf jaar groeien naar 310 leerlingen. Momenteel zijn er 36 leerlingen. Er zijn 
twee klassen: groep 4 t/m 6 en groep 6 t/m 8. Het is de bedoeling dat de andere groepen ook erbij 
komen. De doelgroep zal zich dan waarschijnlijk verbreden. Happy Kids moet worden uitgenodigd 
om een lid voor de OPR te leveren. Jetta stuurt Rob contactgegevens van de schoolleiding. 
 

7. Jaarverslag OPR 2017 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  
 

8. Ontwikkelingen personeel SWV 
N.v.t.  
 

9. Afspraken volgende vergadering en sluiting  
Agendapunt volgende vergadering;  
- Het onderhouden van de relatie met de achterban. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

Vergaderdata 2018 – 2019: 
▪ 16 oktober 2018 
▪ 18 december 2018 
▪ 14 maart 2019 
▪ 13 juni 2019   

 
Locatie: SWV Utrecht PO, Perudreef 90, 3563 VE in Utrecht 


