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Datum:   Vrijdag 27 maart 2020 
Locatie: Microsoft Teams  
Tijd:  09.00 – 11.00 uur   
 
Aanwezig: Janneke Degen (vz), Anne Eva van der Mark,  
                                Angelique Bijl, Kim Sipkema, Monic Wendel en  
                                Jetta Spaanenburg 
 
Afwezig: Saskia Broer-Tielbeek, Annemieke Bouwman en Khadija Bendriss 
 
Verslag: Canan Dada 
    

  

Verslag 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Hierna volgt een rondje hoe het met iedereen gaat.   
Gezien de omstandigheden, gaat het met iedereen goed. Echter, er zijn zorgen bij een groep 
kwetsbare leerlingen waarbij onderwijs op afstand moeilijk te volgen is.  
 
Het SWV heeft gecommuniceerd dat ze blijven doen wat nodig is en altijd bereikbaar zijn voor de 
vragen die er leven. De TLC is net als altijd in bedrijf, dit betekent dat de hele procedure m.b.t. 
Toelaatbaarheidsverklaringen gewoon doorloopt. Dit geldt ook voor het aanvragen en 
toekennen van arrangementen. Wat betreft de uitvoering van de arrangementen op afstand, 
zijn de aanbieders onlangs aangeschreven om hierin mee te denken.   
 
Het SWV probeert mooie initiatieven zichtbaar te maken en relevante informatie te delen. 
Hieronder sites met  verschillende onderwerpen waar we als SWV echt van zijn: 
www.gelijke-kansen.nl 
www.kinderbescherming.nl 
www.rijksoverheid.nl 
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl 
www.huiselijkgeweld.nl 
www.nji.nl/coronavirus  
 
Vanuit de Gemeente is na de sluiting van de scholen een crisisteam Sociaal Domein opgericht. 
Bestuurders vanuit de jeugdkolom zijn hierbij betrokken. Er is twee keer in de week overleg met 
elkaar hoe kwetsbare kinderen ondersteund kunnen worden. Tijdens het platform Utrechtse 
Onderwijs Agenda wordt dit ook besproken. In beide overlegstructuren neemt de directeur deel 
namens het SWV. 
      

2. Vaststellen notulen (14-01-2020)      
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
- Directiebrief feb-mrt 2020  
Middels de directiebrief is iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. het SWV 
Utrecht PO.  

http://www.gelijke-kansen.nl/
http://www.kinderbescherming.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/
http://www.huiselijkgeweld.nl/
http://www.nji.nl/coronavirus


 

 
 
De Inspiratiedag van het SWV van 9 april is helaas verzet naar 29 september 2020. Meer informatie 
volgt t.z.t.  
  
De voorzitter adviseert de leden zich te abonneren op de nieuwsbrief van het SWV zodat iedereen 
op de hoogte is van de laatste stand van zaken.    
         

4. OndersteuningsPlan 2020-2024  
 De OPR leden stemmen in met het OndersteuningsPlan 2020-2024.  
                    
5. Financiën SWV Utrecht PO       

- Marap dec2019  
- Toelichting Marap  
- Ontwikkeling kosten  

Komt op de agenda van de volgende OPR vergadering om de nascholing voor de OPR eventueel 
samen met de MR te bespreken. 

- Offerte onderzoek en advies bekostiging SBO  
De leden zijn benieuwd naar de uitkomst en de mogelijke actiepunten die hieruit volgen. De 
OPR wordt hier uiteraard over geïnformeerd. 
 

6. Meer- en Hoogbegaafden      
- Oplegger nieuwe voltijds HB groepen (bijlage 4a) 
- Pilot deeltijd MHB voorziening (bijlage 4b) 
 
Geen vragen en/of opmerkingen. De verdeling van de HB groepen over de stad is goed geregeld.  
 

7. Inhoudelijk Jaarplan SWV 
De leden geven aan dat het Jaarplan duidelijk en herkenbaar is.      
          

8. Afspraken volgende vergadering en sluiting  
De OPR heeft onlangs met de MR van het SWV gesproken. De MR heeft voorgesteld om januari 
2021 een gezamenlijk Statuut en Regelement op te stellen en hierin ook de aanwezigheidsplicht 
mee te nemen. De MR sluit tevens aan bij de OPR vergadering van 25 juni a.s.  
 
Saskia Broer-Tielbeek en Annemiek Bouwen hebben aangegeven hun lidmaatschap binnen de OPR 
te willen beëindigen. De voorzitter zal een maand van te voren kortsluiten (voor de OPR vergadering 
van 25 juni) wat de stand van zaken is m.b.t. opvolger(s).    
 
Het vergadertijdstip van de OPR vergaderingen wordt in januari 2021 geëvalueerd.  
 
De voorzitter van de OPR van Sterk VO heeft nog geen contact opgenomen met de voorzitter van 
de OPR van het SWV. In juni, voorafgaand van de vergadering, neemt de voorzitter contact op met 
de OPR van Sterk VO.  
 
De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 
Vergaderdata 2019 – 2020: 
▪ 5 november 2019 
▪ 14 januari 2020 
▪ 27 maart 2020 
▪ 25 juni 2020 

 


