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  Verslag Ondersteuningsplanraad 

Datum  22 juni 2017  

Tijd  20.00 uur – 22.00 uur 

Locatie SWV Utrecht PO, grote zaal, Perudreef 90 

Aanwezig Rob (vz), Erik, Angelique, Annemieke, Aukje, Christine en Karen 

Afwezig Gadija, Janneke, Saskia, Carla, Marianne en Kim 

 Canan verslag 

1. Opening 
Rob opent om 20.00 uur de vergadering.   

2. Mededelingen 
Rob inventariseert of er leden zijn die behoefte hebben om een opleiding te volgen. 

Karen en Christine zijn geïnteresseerd, indien dit OPR gericht is. Rob zal dit uitzoeken 

en komt er nog op terug.  

3. Vaststellen van de agenda 
Agenda wordt vastgesteld.  

4. Goedkeuren notulen afgelopen vergadering (29-03-2017) 
- N.a.v. de notulen deelt Erik mee dat de leerling inmiddels weer naar school gaat   

  waarvan de ouders van het kind in hoger beroep zijn gegaan tegen het afgeven van  

  een TLV. Ouders hebben het alsnog hoger opgezocht en gaan naar de Raad van State.  

  De rechterlijke uitspraak zal na de zomer plaatsvinden. De zaak die aanhangig is  

  gemaakt bij de rechten van de mens is door het samenwerkingsverband gewonnen. 

 

- Het SWV is bezig met het uitzoeken, waarom een arrangement maximaal  

  twee maal per jaar aangevraagd kan worden. In de loop van volgend schooljaar is er  

  waarschijnlijk een oplossing voor gevonden.    

 

- Initiatief van het SWV: 

  Van de 80 kinderen die een ontheffing hebben van Leerplicht, is het SWV voor 8  

  kinderen bezig om alsnog hulp aan te bieden voor het volgen van onderwijs.  

   

  Een ander initiatief is dat er samen met het SPO en KSU wordt bekeken hoe we     

  de hoogbegaafde leerlingen met of extra aandachtproblematiek vorm kunnen geven.  

 

  Notulen wordt goedgekeurd.  

5. Monitorrapportage kwaliteit SWV 

Erik deelt een uitgeprinte exemplaar uit en stelt voor dat we de monitorrapportage de 

volgende keer bespreken zodat iedereen de tijd heeft gehad om dit door te kunnen 

nemen.   

6. Ontwikkelingen personeel SWV 
Erik deelt mee dat er vier nieuwe consulenten in dienst zijn gekomen.  
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7. Bezetting OPR (Rooster van aftreden) 

Christine van der Leun is leerkracht op de Rietendakschool en neemt voor de SPO 

zitting in de OPR.    

Angelique Bijl gaat een opleiding volgen en kijkt of ze het kan combineren met het OPR 

lidmaatschap. Het verzoek aan haar is dan om zelf alvast te kijken of er al iemand is 

die kan opvolgen.  

Aukje Moltzer gaat ook een opleiding volgen en zal met ingang van einde schooljaar 

2017 – 2018 aftreden. Ok zij zal zorgen voor een opvolger. 

Rob zal Janneke Degen per mail benaderen en dit terugkoppelen aan Canan. Rob heeft 

aangegeven nog een tweede termijn te willen plaatsnemen als voorzitter in de OPR. 

 

Er zijn nog steeds vacatures binnen de OPR. Actiepunt: Canan zal de flyer nogmaals 

rondmailen met het verzoek om dit op de prikbord van de scholen op te hangen.    

8. Status onderzoek communicatie 

Conclusie is dat de externe indruk redelijk naar tevredenheid is van het SWV. N.a.v. 

het onderzoek is het SWV gestart met een cultuurtraject voor de medewerkers. Ook de 

website is aangepast en wordt er elke maand een externe nieuwsmemo verstuurd. Ook 

is het SWV aan de slag gegaan met de adviezen die uit het onderzoek naar voren 

kwamen. 

9. Terugkoppeling inspectiebezoek 
Erik deelt een uitgeprinte exemplaar uit van het rapport “onderzoek bestuur en 

samenwerkingsverband”.  

10. Nieuwe vergaderschema OPR komend schooljaar 

Canan komt met een nieuw voorstel.   

11. Afspraken volgende vergadering en sluiting 
Agendapunten voor volgende vergadering: 

- Beleid Thuiszitters 

- Monitorrapportage kwaliteit SWV 

 

- Er zullen nog een drietal avonden georganiseerd worden komend schooljaar waar Erik  

  op een specifiek onderwerp uit het ondersteuningsplan wil ingaan. Dit is niet alleen  

  nuttig en leerzaam voor de leden van de OPR maar ook nuttig voor het  

  samenwerkingsverband. Wellicht komen we namelijk met z’n allen tot nieuwe  

  inzichten. Rob en Erik zullen hier komend schooljaar de data en onderwerpen voor  

  prikken. 

- Rob heeft een “Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs” gestuurd gekregen  

  door het Ministerie. Canan zal dit met de notulen meesturen.  

 

- OPR etentje: Na het najaar. Aukje zal dit organiseren. Voorkeur voor begin  

  november. 

 

Rob sluit de vergadering om 21.50 uur. 


