
  
 
 
 

Notulen  Ondersteuningsplanraad  
 
Datum: 30 november 2021  
Tijd: 19.30 – 21.30 uur  
Plaats:  via Teams   
 
Aanwezig:  
Thomas Golstein  
Bianca Stomphorst 
Marlies Timmers 
Maartje Visser 
Marije Hillegers 
Maroes Albers (directeur-bestuurder SWV PO-ZK) 
 
Afwezig: 
Elmer Burke 
Priscilla Haringsma-Rusman 
 
Notulen:  
Danielle Zaadnoordijk 

  
 
1. Opening, welkom leden OPR Zuid-Kennemerland   

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
  

2. Vaststellen van de agenda en punten verzamelen die de aanwezigen willen inbrengen  
 De agenda wordt vastgesteld.  
  
3. Vaststellen van de notulen van 28 september 2021  

 De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  
 
4. Herijking statuten MR 
 Maroes geeft een korte uitleg inzake de “Statuten MR SWV november ’21”. Deze statuten zijn in 2015  
  opgesteld. Daarin is opgenomen dat er elke drie jaar een herijking dient plaats te vinden. Dit jaar zijn er drie  
 nieuwe leden aangesloten bij de MR die dit hebben opgepakt.  
 De herijking gaat in per 1 december 2021. De leden van de OPR zijn akkoord met de nieuwe statuten. De OPR  
 vraagt of de MR haar jaarverslag kan delen met de OPR, Maroes geeft dit aan hen door.  
 
5. Leidraad Ouder en jeugdsteunpunten 

In de leidraad staat wat samenwerkingsverbanden moeten organiseren rondom het ouder en 
jeugdsteunpunt (een van de maatregelen uit de evaluatie passend onderwijs). Het SWV heeft dit bekeken en 
geconstateerd dat wij al een flink eind op weg zijn. We kiezen daarbij bewust voor een onderwijsloket 
waarbij ouders en scholen een rol hebben en de ouderconsulenten een bemiddelende/neutrale rol innemen. 
Het SWV kan zich nog wel verdiepen/verbeteren in het betrekken van kinderen bij hun eigen OPP en het 
benutten van ervaringsdeskundigen (niet als vaste groep, maar wisselend bv in de vorm van 
spiegelgesprekken). Hiermee gaat het SWV komend voorjaar mee aan de slag en activiteiten en/of beleid 
worden opgenomen in nieuwe Ondersteuningsplan. . Het nieuwe ondersteuningsplan wordt bij de OPR-
leden ter akkoord voorgelegd. Maroes zal daarvoor een notitie maken met alle wijzigingen in het plan ten 
opzichte van het plan zoals nu geldt.  

 
 
 
 



6. Concept begroting 
 Concept begroting werd online getoond en toegelicht door Maroes. Deze informatie is ter kennisgeving  
 aangenomen. Op 8 december as. zal de begroting vastgesteld worden door de Algemene Vergadering. Na  
 vaststelling zal het besluit doorgestuurd worden naar de leden van de OPR. Zolang de begroting niet is  
 vastgesteld vraagt Maroes de gegeven informatie niet verder te delen.  
   
7. Bezetting OPR 

Thomas Golstein heeft zijn lidmaatschap bij de OPR vanavond opgezegd. Bij de eerst volgende vergadering 
zal Marlies optreden als voorzitter. Thomas gaat zelf op zoek naar een vervanger.      

  
 Marije geeft aan als zzp-er te werken (als onderaannemer van dyslexieaanbieder). Doordat er recentelijk een  
 beleidswijziging heeft plaatsgevonden binnen de hoofdaannemer, heeft zij directer contact met scholen. Zij is  
 als ‘ouder’ lid van de OPR en zolang er geen belangenverstrengeling ontstaat zijn de leden van de OPR  
 akkoord met deze nieuwe situatie.  
 
 Marlies verzoekt om onder elke notulen de openstaande vacatures te vermelden voor nieuwe lidmaat- 
 schappen bij de OPR.    
 
8. Nieuwsbrief inhoud/ format  

Besproken is welke punten er opgenomen worden in de nieuwsbrief. Deze zal uiterlijk 10 december as. bij 
Danielle aangeleverd worden om te publiceren.     

  
9. Mededelingen 

- Maroes stelt voor om twee leden van de Algemene Vergadering aan te laten sluiten bij de OPR vergadering  
in maart 2022. 
  

- Marije vraagt naar de wijzigingen die in het ondersteuningsplan komen. Maroes zal bij de vraag om 
instemming op het nieuwe ondersteuningsplan een samenvatting/notitie geven van de wijzigingen, die 
hierboven.  

   
10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen.     
 

 

Actielijst 
    

 Voor wie: Welke actie: Datum gereed: 
1. Thomas  Gaat kijken voor cursussen voor de nieuwe OPR-leden. Stuurt 

cursusmateriaal op, indien voorhanden. 
 

2. Danielle  Aanvullende stukken versturen voor di 5 okt. as. 05-10-2021 
3. Danielle (Maroes) Mailadressen doorlopen en updaten waar nodig 13-10-2021 

4. Danielle Vastgestelde begroting doorsturen naar leden OPR. Na 8-12-2021  

5.  Marlies Nieuwsbrief opgesteld en aanleveren bij Danielle, uiterlijk 10-12-2021  
6.  Danielle Nieuwsbrief rondsturen naar alle betrokkenen  

 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 


