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  Verslag Ondersteuningsplanraad 

Datum  29 juni 2016  

Tijd  20.00 uur – 22.00 uur 

Locatie SWV Utrecht PO, grote zaal, Perudreef 90 

Aanwezig Rob (vz), Aukje, Natasja, Yvon, Tanja, Saskia, Bram, Erik, en Janneke  

Afwezig Frouke, Marianne en Marjan  

 Canan verslag 

  

1. Opening 

Rob opent om 20.00 uur de vergadering en deelt mee dat er extra agendapunten zijn.  

Tanja is vandaag voor het laatst aanwezig. Rob bedankt haar voor haar inzet. Haar  

plaatsvervanger is Bram.    

2. Mededelingen 

Verzoek van Rob, om de bijlage informatie medezeggenschap in Passend Onderwijs, in 

het nieuwe schooljaar op de memoborden van de scholen te hangen.  

3. Vaststellen van de agenda 

Akkoord  

 

4. Goedkeuren notulen afgelopen vergadering 

Akkoord. 

5. Presentatie Erik 

Erik licht de presentatie toe en informeert de aanwezigen wat het SWV doet en 

inhoudt. Ook vermeld hij de uitslagen, n.a.v. van een enquête die is uitgezet tijdens 

het Stedelijk IB netwerk van 7 juni jl. hoe de IB-ers naar het SWV aankijken en wat het 

SWV de afgelopen jaren heeft opgeleverd.    

 

Er wordt ook besproken dat er een groei is voor SO en SBO aanvragen. Hierdoor zitten 

de scholen vol waardoor de kinderen niet geplaatst kunnen worden. Het bestuur zal 

uitzoeken waar de groei vandaan komt.  

 

Volgend schooljaar zal het SWV starten met een nieuw ondersteuningsaanbod; 

- Hoogstraat arrangement (bedoeld voor kinderen die aan het revalideren zijn),   

- 4 KTO plekken, 

- Ouderconsulent (kan door ouders en de school ingeschakeld worden).    



Verslag OPR 29-06-2016 

 

6. Verslag CNV middag 11 april. (Saskia en Natasja) 

Natasja en Saskia hebben deelgenomen aan een bijeenkomst die door de CNV werd 

verzorgd. Het was een zeer nuttige bijeenkomst. Zij hebben wat achtergrond 

informatie ontvangen wat de OPR doet en inhoudt. De stukken zullen samen met de 

notulen gemaild worden. De CNV organiseert 1 x per jaar bijeenkomsten. Zodra dit 

bekend is zal Rob een ieder hierover informeren.  

7. Bestuursverslag 

Het concept Bestuursverslag wordt gezamenlijk doorgenomen.  

Pagina 2: OPR vermelden.  

Pagina 4: vermelden wat de vervolgstappen zijn. 

Pagina 6: schrijffout, maatwerkarrangement dat vervangen door dan 

Pagina 7: schrijffout, OPT vervangen door OPR. 

Pagina 12: schrijffout, aanvragen voor vervangen door vanuit.  

Pagina 18, bij kop Het ondersteuningsplan: OPT vervangen door OPR. 

Pagina 18, bij kop Vergader locatie: voortaan verwijderen. 

Pagina 20: schrijffout, onderwijgeschillen.nl vervangen door onderwijsgeschillen. 

Pagina 22, bij punt 8.3: Euro teken vergeten.  

Pagina 33, bij Checklist indicatoren SBO, punt D. Conclusie; besluit van de TLC.  

Pagina 39: Indicatoren cluster 1 en 2 ook benoemen. 

 

8. Besteding overschot meerjarenbegroting en participatie OPR   

Er is een overschot op de begroting van 2015 van 1,4 miljoen. Een deel hiervan zal gaan 

naar; leerlingen van de leerplichtontheffing, vluchtelingenkinderen en een deel naar de 

opbouw van het weerstandsvermogen. Het begrotingsvoorstel komt ook richting de 

OPR.  

 

9. Missie SWV (toelichting Janneke)  

Wat doe je met de informatie, signalen/(onderwijs)geluiden die je te horen krijgt van 

ouders etc.? Hoe verre is de OPR een klankbord? Taak van de OPR is de voortgang van 

het ondersteuningsplan in de gaten te houden. Indien er sprake is van 

signalen/geluiden dient men dit bij de Beleidsgroep te melden. 

Aukje en Janneke zullen samen kijken hoe de OPR dit moet oppakken.  

 

10. Bezetting OPR (vervanging OPR leden?) 

Rob stelt voor een stukje informatie richting de GMR en MR te doen waarin inhoudelijk 

wordt uitgelegd wat de OPR doet. De flyer die Rob heeft gemaakt is wellicht 

verhelderend. Ook zal hij een geactualiseerde lijst van vacatures opstellen.    

 

11. Flyer voor cursus Goede medezeggenschap 

Rob zal doorgeven dat hier animo voor is en een afspraak maken om gezamenlijk de 

cursus te volgen.  

 

12. Voortgang kwaliteit systeem (Erik) 

Volgend OPR vergadering zal Erik een kwartaalrapportage van Q1 en Q2 aanleveren.  
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13. Afspraak met ouders  
Informatievoorziening voor ouders  
- Helpdesk voor vragen Passend Onderwijs 
- Communicatie met ouders  
- Benaderen van MR-en 
 
Afspraak met Suzanne van Wakeren, op donderdag 22 september a.s. om 20:00 uur bij 
het SWV aan de Perudreef. Aanwezigen zijn; Rob, Natasja, Saskia en Bram. Dit zal per 
mail bevestigd worden.  
 

14. Etentje OPR 
Wordt door Janneke georganiseerd. Ergens in het najaar.   
 

15. Rapportage op regelmatige basis aan de OPR (toelichting Erik)  

n.v.t.  

 

16. Afspraken volgende vergadering en sluiting 

Data voor de OPR vergadering wordt op eerstvolgende overleg, maandag 24 oktober 

a.s. vastgesteld. Rob sluit de vergadering om 22.15 uur.  

 
 
 
 
 
Volgende vergadering: Maandag 24 oktober om 20:00 uur.   
 
 
 
 


