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samenwerking met OPR Sterk VO 
Er is een aantal maal contact geweest tussen de 
voorzitters van OPR SWV Utrecht PO en Sterk VO. 
De OPR van Sterk VO heeft in overleg besloten om 
zich te richten op het versterken van hun 
organisatiestructuur. Zij zijn in de opbouwende fase 
en vinden het te vroeg om samen te werken.  
 

samenwerking met OPR Sterk VO 
Er is sprake van een meer intensieve samenwerking 
tussen SWV Utrecht PO en Sterk VO. 
In schooljaar 2021/22 zal de voorzitter van SWV 
Utrecht PO nogmaals contact opnemen met de 
OPR van Sterk VO om te onderzoeken of er bij hen 
ruimte is voor een ontmoetingsmoment.  

Aanwezigheid OPR bij bestuursvergadering  2020 

Vanuit de OPR sloten KS en JD aan bij 
de bestuursvergadering van  12 maart 
2020 
 
Wegens ziekte van MW en AvdM is de aanwezigheid 
bij de bestuursvergadering van 10 december 2020 
geannuleerd. 

Aanwezigheid OPR bij bestuursvergadering  2020 

In schooljaar 2021/22 willen we de opbrengst 
vergroten betreffende aanwezigheid bij de 
bestuursvergaderingen. Het punt zal op iedere 
vergadering geagendeerd worden. 

Vergadertijdstip/dagdelen voorkeur 
De OPR vergaderingen worden overdag gepland 
i.p.v. de avond. Na een jaar is dit geëvalueerd.   De 
voorkeur is er om de overleggen overdag te blijven 
agenderen.  

Vergadertijdstip/dagdelen voorkeur 
De vergaderingen blijven overdag geagendeerd. 

bemensing OPR 2020 
Janneke Degen - personeelslid 
Angelique Bijl - personeelslid 
Kim Sipkema - personeelslid 
Monic Wendel - personeelslid 
Anne-Eva van der Mark – personeelslid 
Khadija Bendriss - ouderlid 
 
Annemieke Bouwman en Saskia Broer-Tielbeek 
hebben in maart aangegeven hun lidmaatschap 
binnen de OPR te willen beëindigen.  
Khadija Bendriss heeft haar rol als personeelslid 
opgezegd en zal als ouderlid verder deelnemen. 

bemensing OPR 
Alle OPR-leden zijn in hun eigen netwerk op zoek  
naar een ouder om de OPR voltallig te laten 
functioneren. 

OndersteuningsPlan 2020-2024  
De OPR leden stemmen in met het 
OndersteuningsPlan 2020-2024. De OPR ervaart het 
als zeer prettig dat zij continu worden meegenomen 

 



in beleid waardoor de inhoud van het 
ondersteuningsplan volkomen aansluit bij de 
verwachtingen. 

samenwerking OPR en MR 
De OPR heeft een gesprek met de MR van het SWV 
gevoerd.  
De MR heeft voorgesteld om januari 2021 een 
gezamenlijk Statuut en Regelement op te stellen.  
De MR sloot aan bij een OPR vergadering. 

samenwerking OPR en MR 
In het kalenderjaar 2021 staat een overlegmoment 
gepland. In 2022 zullen twee overlegmomenten 
worden ingepland. Doel/meerwaarde van de 
bijeenkomt zal in de OPR besproken worden. 

Corona 
Tijdens de (online-)bijeenkomsten is informatie met 
elkaar gedeeld over het functioneren in tijden van 
Corona 

 

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. 
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