
 

VERSLAG Ondersteuningsplanraad 
 
Datum:   Donderdag 25 juni 2020 
Locatie: Microsoft Teams  
Tijd:  09.00 – 11.00 uur   
 
Aanwezig: Janneke Degen (vz), Anne Eva van der Mark,  Angelique Bijl,               
                                Khadija Bendriss, Kim Sipkema, Monic Wendel en Jetta Spaanenburg 
 
Verslag: Canan Dada     
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De OPR heeft het eerste half uur een vooroverleg gehad met de MR van het SWV.  
 
-    Nascholing OPR leden  
      De OPR gaat zich verdiepen in de volgende punten: verdiepen financiën, basis en de rechten van  
      de OPR en arrangementen en ondersteuning. Dit laatste onderwerp wordt door de MR  
      geïnventariseerd om te kijken wie er inhoudelijk iets kan vertellen in één van de OPR  
      vergaderingen.  
 
Afgesproken dat de leden binnen 2 weken een reactie mailen naar de voorzitter van de OPR. Aan de 
hand hiervan zoekt de voorzitter uit of zij een lidmaatschap hebben met de CNV en gaat informeren 
of er een pakket samengesteld kan worden. Hierna wordt dit besproken met de MR van het SWV en 
OPR/Sterk VO of er belangstelling is om aan te sluiten.  
 
- Statuut en reglement 

De MR van het SWV bespreekt de statuut met de Beleidsmedewerker HRM van het SWV om te 
zorgen dat in november 2021 een eenduidig Statuut komt. Reglement blijft gescheiden.  
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

2. Vaststellen notulen 27-03-2020  
De notulen worden vastgesteld.  
 
N.a.v. de notulen;  “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”. 
 
Tijdens de volgende OPR vergadering wordt het eerste halfuur gebruikt om de onderwerpen en/of 
vragen op papier te zetten, voordat de OPR van Sterk VO wordt uitgenodigd om deel te nemen aan 
een OPR vergadering.            

 
3. Mededelingen 

- Directiebrief mei-juni 2020  
Geen vragen en/of opmerkingen. Helder stuk.  
 
- Delen van informatie met elkaar over hoe het gaat in tijden van Corona  
Hierna volgt een rondje hoe het met iedereen gaat.   
 
 
 
 
 



 

 
Inmiddels zijn alle scholen van start gegaan. Er zijn enkele kinderen die thuis worden gehouden 
waarbij de angst van ouders een rol speelt. Deze leerlingen zijn in samenwerking met het 
Buurtteam, Leerplicht en JGZ in beeld en worden goed in kaart gebracht. Door JGZ wordt er 
binnenkort een webinar georganiseerd voor “angstige ouders” met aanwezigheid van het 

Buurtteam en GGD Utrecht.   
 
De leden geven het signaal af dat Buurtteam zeer betrokken is, echter in de praktijk is wat ze kunnen 
betekenen zeer beperkt. Buurtteam is te overbezet om adequaat te handelen. Het doorpakken blijft 
uit is de ervaring.  
             

4. Financiën en tussenrapportages SWV Utrecht PO            
- Jaarverslag 2019  
- Balans  
- Marapcumapril 2020  
- Toelichting Marap  
- Tussenrapportage financiën en jaarplan 2020 jan-apr 2020  
- Verslag auditcommissie  
- Accountantsverslag 2019  
 
N.a.v. het jaarverslag 2019 vragen/opmerkingen van de leden;  
- In het kader van nascholing gaat de OPR gaat zich verdiepen in de financiën. 
- Kwaliteitskaarten “startgesprek, traject analyse en ondersteuning”; de kaarten zijn voor intern  
   gebruik en bedoeld als onderlegger voor de consulenten van het SWV. Het SWV heeft  
   verschillende kwaliteitskaarten, geïnspireerd door het boek “En wat als we nu weer eens gewoon  
   gingen lesgeven?” van Eva Naaijkens en Martin Bootsma.  
- De groei in het SBO is groter dan de landelijke percentages. Dit heeft te maken met allerlei  
   contextuele situaties.   
- Het advies om tijdens de kernpartner overleggen de zorgconsulenten van de voorscholen ook uit te  
   nodigen bij de gesprekken op school.  Overstaparrangementen van Taalschool richting regulier, is  
   te zien dat er minder gebruik van is  gemaakt dan er mogelijk was. De vraag is er wel degelijk   
   menen de OPR-leden. Een herijkte visie op vraag en aanbod vanuit de Taalschool wordt in het  
   najaar besproken met het bestuur van het SWV.     
 

5. Inspectierapport en bestuur reactie  
Het SWV heeft het initiatief genomen voor het voeren van Samenwerkingsgesprekken, waar nu 
pilotgesprekken voor gevoerd worden. In het voorjaar spreken de consulenten alle scholen met als 
doel het evalueren van de samenwerking aan de hand van data (hoeveelheid aangevraagde 
Startgesprekken, geboden extra ondersteuning en afgegeven TLV’s). Deze gesprekken geven niet 
alleen inzicht in trends maar bieden ook de mogelijkheid daarop te anticiperen. Eveneens geeft het 
een school ook de mogelijkheid het verhaal achter de cijfers te delen en hiertoe passende afspraken 
met de betrokken consulenten te maken. Op deze manier wordt duidelijk of het aanbod van het 
SWV aansluit bij de vraag van scholen en of de vraag beantwoord kan worden door het aanbod van 
het SWV.  
 
De gesprekken zijn en/of gaan nog gevoerd worden met de volgende scholen: De Wissel,  
Dr. Bosschool, De Drie Koningenschool, Onder de Bogen, De Pantarijn, Hof ter Weide,  
Wijzer aan de Vecht en OBO de Watertoren.  
 
De omschrijving van de scholen in de SOP’s dient duidelijk geformuleerd te worden. De SOP’s zijn 
vooralsnog bedoeld als nulmeting om van daaruit het gesprek te voeren en elkaar te versterken. De 
werkgroep Sterke Basis maakt in september 2020 een start met het aanscherpen van de inhoud en 
legt de focus daarbij op het beschrijven van de extra ondersteuning.  
 



 

De werkgroep Sterke Basis is breed samengesteld met IB’ers en schoolleiders vanuit 6 besturen, die 
elk 2 besturen als ‘maatje’ op de hoogte houden en betrekken, zo zijn alle besturen aangehaakt bij 
deze ontwikkelingen. De ambitie om de basisondersteuning en extra ondersteuning helder in beeld 
te hebben is opgenomen in het Ondersteuningsplan. 
 

6. Op Speerpunt 8 Meer- en Hoogbegaafdenonderwijs           
- HB+ dubbel bijzondere leerlingen  
- HB Expertiseteam 
Geen vragen en/of opmerkingen. Helder stuk.  
          

7. Afspraken volgende vergadering en sluiting  
- Canan stuurt samen met de notulen een overzicht van “deelname overleggen per bestuur”. 

 
- Canan nodigt de leden via datumprikker uit voor het OPR etentje. Voorstel eind september om 

18.00 uur bij De Zagerij Utrecht, Rotsoord 7a, http://www.dezagerijutrecht.nl.  
Annemieke Bouwman en Saskia Tielbeek worden meegenomen in de uitnodiging en krijgen 
bloemen uitgereikt.  
 

- De leden hebben aangegeven de stukken bij de agenda ruim van te voren te willen ontvangen. 
Dit is niet mogelijk, de stukken dienen vastgesteld te worden in de Bestuursvergadering. Het 
probleem wordt ondervangen. In het nieuwe schooljaar zit er 2 weken tussen de 
Bestuursvergadering en de OPR vergadering.    
 

- OPR vergadering 5 november 2020. Eerste half uur vooraf bespreken met welk doel het gesprek 
wordt aangegaan met OPR/Sterk VO. 
 

- De OPR leden gaan binnen hun eigen netwerk op zoek naar 2 nieuwe ouderleden uit 
schoolbesturen die nog niet vertegenwoordigd zijn.  
 

- Jetta stuurt de tussenevaluatie inzake de Pilot verbindingsgroep door naar Angelique Bijl en 
Janneke Degen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering.      

 

 
Vergaderdata 2020 – 2021, locatie SWV Utrecht PO, Churchilllaan 11: 

▪ 5 november 2020 10.00 - 12.00 uur 
▪ 26 januari 2021  10.00 - 12.00 uur 
▪ 25 maart 2021   10.00 - 12.00 uur 
▪ 29 juni 2021   10.00 - 12.00 uur 

http://www.dezagerijutrecht.nl/

