
 

VERSLAG Ondersteuningsplanraad 
 
Datum:   Donderdag 5 november 2020 
Locatie: Microsoft Teams  
Tijd:  10.00 – 11.30 uur   
 
Aanwezig: Janneke Degen (vz), Anne-Eva van der Mark, Khadija Bendriss,         
                                Monic Wendel en Jetta Spaanenburg 
 
Afwezig: Kim Sipkema en Angelique Bijl 
 
Verslag: Canan Dada  
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De OPR heeft het eerste half uur, onderling een vooroverleg gehad.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 
-    Nascholing OPR leden   
      De OPR leden gaan hieraan deelnemen en vragen of de OPR Sterk VO ook wil aansluiten.  
 
- Onderwerpen verkennen om te bespreken met OPR Sterk VO 

De onderwerpen zullen verkend worden in samenwerking met OPR Sterk VO n.a.v. deze  
nascholing. 
 

- Onderwerpen en afvaardiging bespreken voor bestuursvergadering december 
Onderwerpen voor de bestuursvergadering: 
- Samenwerking met Auris  
- Inclusief onderwijs 
- Extra ondersteuning; arrangementen zijn gericht op de leraar, de bouw, het team of groepen  
   leraren zodat de transfer naar de leerling(en)/groep(en) gemaakt wordt.  
   De OPR leden hebben dit punt anders geïnterpreteerd dan bedoeld wordt. Jetta Spaanenburg  
   neemt dit punt mee richting de werkgroep m.b.t. verwoording.  
 
Vanuit de OPR sluiten Monic Wendel en Anne-Eva van der Mark aan bij de bestuursvergadering 
van 10 december a.s. De vragen worden eind november/begin december naar Jetta Spaanenburg 
gemaild, ter voorbereiding.  
 

- Ouders in de OPR 
De OPR leden gaan binnen hun eigen netwerk op zoek naar 2 nieuwe ouderleden uit 
schoolbesturen, die nog niet vertegenwoordigd zijn. 
 
Khadija Bendriss zal Stichting Noor en Islamitisch Onderwijs hierover benaderen.  
Janneke Degen zal de scholen en/of de MR van de scholen hierover benaderen.  
Jetta Spaanenburg zal dit in de beleidsgroep benoemen en doet de suggestie om vanuit de 
landelijke evaluatie passend onderwijs concreet te maken wat ouders allemaal (voor moois) 
kunnen betekenen als ouderlid in de OPR.  
 

2. Vaststellen notulen 25-06-2020  
De notulen worden vastgesteld. 
 
 
         

 



 

3. Mededelingen  
Op 16 november bespreekt de Tweede Kamer de landelijke evaluatie passend onderwijs. In de 
contourennotitie worden de hoofdlijnen geschetst van de verbeteraanpak voor meer passende 
ondersteuning en de weg naar inclusiever onderwijs.   
 
- Directiebrief oktober 2020  

Geen vragen en/of opmerkingen. Helder stuk.  
 

- Wat vonden jullie van de nieuwe website en de inspiratiepagina? 
De OPR leden vinden de nieuwe website helder. Het is prettig beschreven voor alle partijen. De 
inspiratiepagina is een mooie toevoeging. Echter, de informatie voor ouders zou nog duidelijker 
kunnen. Fijn dat het smoelenboek er is! 
Jetta Spaanenburg neemt dit punt mee om intern te bespreken.  
 

4. Financiën en tussenrapportages SWV Utrecht PO 
- Tussenrapportage financiën januari-juli 2020  
- Tussenrapportage jaarplan 2020 jan-jul  
- Subsidieaanvraag expertiseteam Het Jonge Kind  
- Brief signaleringswaarde reserves samenwerkingsverbanden  
 
Jetta Spaanenburg licht de stukken mondeling toe. Complimenten van Monic Wendel. De stukken 
zijn helder geschreven.   
 

5. Kaderbrief 2021 
Geen- op en aanmerkingen. 
 

6. Op Speerpunt 8 Dekkend Aanbod          
- Voorstel samenwerking met Auris 

De OPR leden zien veel kansen in de samenwerking en kijken hier positief tegenaan. Vanuit beide 
kanten, het SWV Utrecht en Auris, is de behoefte groot om samen te werken.  
 

- Voorstel opdracht werkgroep bekostiging Taalschool Utrecht  
Het SWV Utrecht wil de Taalschool Utrecht ondersteunen/helpen om deze als stedelijk aanbod 
neer te zetten voor alle nieuwkomers. De PCOU als betrokken schoolbestuur neemt vervolgactie 
op de vragen die de Taalschool heeft gesteld in de notitie. 
         

7. Afspraken volgende vergadering en sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering.  

  

 
Vergaderdata 2020 – 2021, Microsoft Teams: 
▪ 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 


