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  Verslag Ondersteuningsplanraad 

Datum  31 oktober 2016  

Tijd  20.00 uur – 22.00 uur 

Locatie SWV Utrecht PO, grote zaal, Perudreef 90 

Aanwezig Rob (vz), Erik, Annemieke, Kim, Saskia en Aukje 

Afwezig Janneke, Bram, Carla, Janneke en Marianne 

 Canan verslag 

  

1. Opening 

Rob opent om 20.00 uur de vergadering. Annemieke is nieuw lid van de OPR als 

oudergelid en stelt zich voor. 

2. Mededelingen 

Emailadres en website van de OPR wordt goed gevonden.  

3. Vaststellen van de agenda 

Akkoord. 

 

4. Goedkeuren notulen afgelopen vergadering 

Akkoord. 

 

5. Flyer WMS congres 9 november 

Geen aanmelders vanuit de OPR.  

 

6. Plus afspraak maken voor overleg tussen MR SWV en OPR 

Afspraak gepland op dinsdag 29 november a.s. van 20.00 – 21.00 uur. Vanuit de OPR 

zullen Rob en Aukje aanwezig zijn.  

7. Financiën SWV 
Toelichting Erik.  
- MARAP (maandrapportage) Begroting 2016 januari t/m juli 2016 wat er is uitgegeven. 
Bestaat uit een aantal kolommen.  
1e kolom: de begroting 2016. 
2e kolom: wat er begroot is. 
3e kolom: wat er daadwerkelijk is gedaan. 
5e kolom: het verschil in €.  
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- Kaderbrief (uitgangspunten die vertaald gaan worden in de begroting van 2017) 
De financiële situatie binnen het SWV Utrecht PO is gezond te benoemen. 
Aandachtspunt is wel dat het SWV in 2014 en 2015 ruim binnen de kaders van de 
gestelde begroting is gebleven.  
 
In 2014 en 2015 is de onderbesteding gebruikt om de financiële bedrijfsvoering 
(weerstandsvermogen en reserves) op het gewenste niveau te krijgen. Omdat er sprake 
is van een nieuwe situatie blijkt reëel begroten nog een uitdaging te zijn.  

     Voor 2017 is het doel een kader stellende sluitende begroting in te dienen. Daartoe  
     worden de volgende kaders voorgesteld: zie kaderbrief.  

8. Dekkend netwerk speciaal (basis) onderwijs 
Het bestuur van het SWV heeft gevraagd om gezamenlijk een plan op te stellen van de 
herpositionering SBO. In de periode september tot december zal een onderzoek 
uitgevoerd worden door OBERON om te inventariseren waar de groei zit. En er zal 
gekeken worden naar hoogbegaafdheid en autisme spectrum. Hierin komen de meeste 
knelpunten voor.  

 
9. Monitor rapportage kwaliteit SWV 

Vanuit het vastgestelde toezichtkader is afgesproken dat per kwartaal een overzicht zal 

worden gepubliceerd met de acht vastgestelde doelen. De monitorrapportage bestaat 

uit een kort verslag van de acht doelstellingen.  

 

Om de drie maanden zal de rapportage als agendapunt besproken worden tijdens de 

OPR vergadering. 

 

10. Ontwikkelingen personeel SWV 

- Geïnvesteerd in de TLC (toelaatbaarheidscommissie) om de reden van een TLV of  

  arrangement toe te lichten. Dit kost meer tijd. 

- in de externe nieuwsmemo van november zullen de openstaande vacatures vermeld  

  worden.    

 

11. Missie SWV 

Komt op de agenda te staan wanneer Aukje en Janneke eraan toe zijn gekomen.   

 

12. Bezetting OPR (vervanging OPR leden?) Profielschets 

Erik heeft dit tijdens een bestuursvergadering aangegeven.   

Lijst van de ontbrekende scholen wordt gemaild door Rob om met de notulen mee te 

sturen.  

 

13. Afspraken volgende vergadering en sluiting 

Leerlingenvervoer op de agenda opnemen. 

Etentje OPR wordt verzorgd door Aukje. 

     Rob sluit de vergadering om 22.00 uur.  

 
     Volgende vergadering: dinsdag 24 januari 2017 om 20.00 uur, aan de Perudreef 90.  
 
 
 


