Afkortingen:
OP
Ondersteuningsplan
OPR
Ondersteuningsplanraad
MR
Medezeggenschapsraad
SWV
Samenwerkingsverband
DB
Dagelijks bestuur van het SWV
LEA
Lokale educatieve agenda
PO
Primair onderwijs
OPP
Ontwikkelingsperspectief

SOP
Schoolondersteuningsprofiel
SBO en SO Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
PO-raad sectororganisatie voor het primair onderwijs
RET
Regionaal expertise team
OOGO
Op overeenstemming gericht overleg
DUO
Dienst uitvoering onderwijs
TLV
Toelaatbaarheidsverklaring voor SBO/SO
VO
Voortgezet onderwijs
CVA
Commissie van advies die de TLV afgeeft

Verslag 14 januari 2020
Aanwezig:
Olga Muurman
Ymke van der Wal
Marleen Timmer

Anneke Oldenburger - voorzitter
Liselot Hoenderken

Afwezig:
Gabrielle v/d Brink
Nancy v/d Heuvel
Ineke Baalmans
Sietse Jan Slager
Delanny Stubbe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
1) Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet alle aanwezigen welkom.
2) Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3) Verslag 14 november 2019
De notulen zijn vastgesteld en geplaatst op de website van het SWV.
4) Nieuws vanuit het bestuur
Er is geen nieuws vanuit het bestuur.
5) Profilering/ werving leden OPR
Carrie stelt een brief op om uit te zetten naar de besturen via Marjet Westerhoff waarin de
verkiezingen voor nieuwe OPR leden wordt aangekondigd. Dat zal gaan om de werving van
ouders. Voordat de brief naar Marjet gaat wordt deze binnen de OPR verspreid voor
eventuele aanvullingen/ wijzigingen. Deze brief zal z.s.m. worden verspreid en de
sluitingstermijn voor het reageren op de vacature is 5 maart 2020 zodat de verkiezing
tijdens de vergadering van 12 maart 2020 kan plaatsvinden.
6) Jaarplanning/ werkagenda
De OPR zou graag jaarlijks geschoold worden om de kennis up to date te houden en om
nieuwe OPR leden te scholen. In november 2018 is Joost Vreuls geweest om een cursus te
geven en hij heeft ook de statuten en het reglement doorgenomen. Dit is als zinvol en
leerzaam ervaren.
Het agendapunt jaarplanning/ werkagenda OPR zal op de volgende dinsdagvergadering weer
op de agenda komen.
7) Wat te vermelden vanuit de OPR
Er is op dit moment niets te melden.
8) Binnengekomen stukken:
- Selectie geschillencommissie (nov 2019) wordt ter kennisgeving aangenomen
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Vraag van Roel wie er aanwezig kan zijn op 4 februari bij het gesprek met de inspectie:
Anneke heeft Nancy gevraagd om hierbij aanwezig te zijn. Nancy komt hier nog op
terug. Daarbij vraagt Carrie nogmaals de afwezige OPR leden om dit in overweging te
nemen.
9) Actielijst/ vervolgafspraken
Acties rondom werven nieuwe OPR leden (ouders).
-

10) Sluiting/ rondvraag
Rondvraag: geen
Vergadering wordt om 21.00 uur gesloten door de voorzitter.
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