
 

Verslag Ondersteuningsplanraad 
 
Datum:   Dinsdag 2-11-2021 
Locatie:  SWV Utrecht PO, Churchilllaan 11  
Tijd:  09.00 – 11.00 uur      
Aanwezig: Janneke Degen JD (voorzitter) | Dorien Maas DM | Jessica 

Heeman JH | Jetta Spaanenburg JS 
Afwezig: Angelique Bijl, Monic Wendel, Anne-Eva van der Mark, Saida   

Ahssab 
Verslag: Martine Valentijn MV   

 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Angelique Bijl, Monic Wendel en Anne-Eva van der Mark hebben zich afgemeld.  
Saida Ahssab heeft besloten om niet langer deel te nemen aan de OPR.   
JH voegt het punt ‘werving OPR ouderleden‘ toe aan de agenda, voor het laatste half uur.  
De agenda wordt daarna vastgesteld.  

 
2. Vaststellen verslag 29-06-2021  

DM vraagt om de zin in punt 9 “DM wil zich graag, vanuit de rol van lid van de OPR, ontwikkelen als 
klankbord voor JS en maakt kenbaar aan JS om de OPR ook echt te gebruiken als sparringpartner.” te 
wijzigen in “DM wil graag dat de OPR zich als klankbord ontwikkelt voor JS en maakt kenbaar aan JS 
om de OPR ook echt te gebruiken als sparringpartner.”   
MV past de wijziging aan en vervolgens wordt het verslag vastgesteld. 
              

3. Mededelingen 
a. Directiebrief oktober 2021 
DM vindt het een heldere directiebrief. 
JH vertelt dat er een vervolg op het portret van Yara komt door Met Andere Ogen. JS kan verwachten 
dat MAO contact met het SWV opneemt, gezien de betrokkenheid van SWV. 
b.     Islamitisch thuisonderwijs, artikel in de AD 

 
4. Jaarverslag 2020 OPR 

De laatste versie van JD is geredigeerd door MV. De OPR gaat na deze vergadering met deze versie verder 
aan de slag, zodat de definitieve versie in de komende vergadering van 21 december vastgesteld kan 
worden. 
 

5. Governance 
a.    Update 
b. Advies OPR m.b.t. omzetting en statutenwijziging 
c. Advies OPR m.b.t. de benoeming van Jetta Spaanenburg 
d. Voorstel remuneratiecommissie m.b.t. de arbeidsvoorwaarden behorend bij de nieuwe functie 
e. Mandaat aan de remuneratiecommissie om te besluiten over de arbeidsvoorwaarden in een gesprek 

met Jetta Spaanenburg 
Geen vragen en/of opmerkingen. 
 

6. Verantwoording 
a. Tussenrapportage financiën januari t/m juni 2021      
b. Tussenrapportage jaarplan januari t/m juni 2021  
DM stelt voor om de financiële verantwoording voortaan niet ter bespreking te agenderen. De 
andere leden stemmen hiermee in. Uiteraard worden de stukken nog wel ter informatie gedeeld. 

 
 
 
              



 

7. Financiën SWV 
a. Kaderbrief 2022  
DM mist in het inhoudelijk jaarplan 2022 de vermelding van de ambitie om een ouder- en jeugdsteunpunt 
te realiseren. JS neemt deze opmerking mee. 
b. Advies auditcommissie 
c. Eerste landelijke monitor afbouw bovenmatige reserves 
Verder geen vragen en/of opmerkingen. 

 
8. Uit Bestuursvergadering d.d. 28 oktober 2021 

a. Werkgroep kansenrijk aanbod in de po aan nieuwkomers met Nederlands als tweede taal 
DM leest dat er verlenging van de opdracht is aangevraagd, maar heeft dit juist niet ontzettend veel 
haast? JS is juist blij met dit uitstel; er is nu een brede groep gevormd met een breed draagvlak die  extra 
tijd neemt om met een goed doordachte visie te komen. Waarbij zij hebben geconcludeerd dat de 
deadline van december niet haalbaar is om dit zorgvuldig te doen.  
b. Magisgroep – evaluatie pilotjaar 
JH vraagt of de kinderen die uitstromen ook gevolgd worden in deze pilot? Deze vraag wordt meegegeven 
aan Diete de Vos. 
 
JD stelt voor om in het vervolg de voorbereiding van agendapunten onderling te verdelen. Dit 
voorstel wordt door de overige OPR-leden omarmd. 
 

9. Staat van de Jeugd in Utrecht – perspectief ouders 
Annemarie Postma van de gemeente Utrecht - afdeling Onderwijs, is voor dit gesprek uitgenodigd.  
AP is secretaris van de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA). Dit is een overleg met schoolbesturen, 
samenwerkingsverbanden, lerarenopleiding, universiteit, kinderopvang, etc.; het gehele werkveld 
van onderwijs in de stad. Daarnaast is AP ook betrokken bij de Staat voor de Jeugd en de NPO-gelden 
die worden ingezet voor de leerachterstanden die door corona zijn ontstaan. Niet alleen de scholen, 
maar ook de gemeente heeft een budget gekregen. De gemeente wil met haar budget niet alleen 
naar het onderwijs kijken, maar breder trekken en in gesprek gaan met jongeren en ouders; wat zien 
zij dat er veranderd is, wat denken zij dat er nodig is?  
In het gesprek tussen AP en de OPR wordt hierover gesproken; wat heeft de OPR gezien of gehoord 
in hun eigen gezin, op school? Ervaringen over de verminderde aanwezigheid van ouders op de 
scholen vanwege de coronamaatregelen en het effect van het thuisonderwijs op de jongeren worden 
uitgewisseld. 
  

10. Versterken samenwerken met ouders – ambitie samen met Sterk VO 
Diete de Vos, kernteamlid van SWV, is voor dit gesprek uitgenodigd. Als bijlage is de Leidraad ouder- 
en jeugdsteunpunten van het ministerie van OCW aan de Samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs in het po en vo meegestuurd. 
Er wordt gesproken over de zichtbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van het SWV en hoe 
de OPR hier een rol in kan spelen. 
Concreet wordt er afgesproken dat er samen naar de website van het SWV wordt gekeken. Diete zal 
hier DM, JH en JD voor uitnodigen. JD zal ook een ouder van haar school uitnodigen.  

 
De OPR heeft vanaf 11.00 verder vergaderd in afwezigheid van Jetta Spaanenburg & Martine Valentijn. 
 
 
 
 

     
Vergaderdata 2021 – 2022, locatie SWV Utrecht PO, Churchilllaan 11: 
 
 2 november 2021 09.00 - 11.00 uur 
 21 december 2021  10.00 - 12.00 uur 
 29 maart 2022   10.00 - 12.00 uur 
 28 juni 2022   10.00 - 12.00 uur 

 


