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Notulen  Ondersteuningsplanraad  
 
Datum: 24 mei 2022  
Tijd: 19.30 – 21.30 uur  
Plaats:  Schipholpoort 2   
 
Aanwezig:  
Marlies Timmers (vervangend voorzitter) 
Bianca Stomphorst 
Maartje Visser 
Marije Hillegers 
Priscilla Haringsma-Rusman 
Petra Zuurendonk 
Paul Weel 
Maroes Albers (directeur-bestuurder SWV PO-ZK) 
 
Afwezig: 
Elmer Burke 
 
Notulen:  
Danielle Zaadnoordijk 

 

1. Opening, welkom leden OPR Zuid-Kennemerland   
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt een voorstel rondje voor de nieuwe leden.  
  

2. Vaststellen van de agenda en punten verzamelen die de aanwezigen willen inbrengen  
 De agenda wordt vastgesteld.  
  
3. Vaststellen van de notulen van 29 maart 2022  

 De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  
 
 Uit de actielijst is het volgende besproken:  
• Summier informatie ontvangen m.b.t. cursussen voor de nieuwe OPR-leden. Marlies gaat kijken naar andere 

mogelijkheden. Iedereen beaamt dat het een goed idee is om weer een cursus te volgen met de OPR in nieuwe  
samenstelling.  

• De vastgestelde begroting is nogmaals doorgestuurd naar alle leden. 
• Profiel voor de werving van nieuwe OPR-leden is doorgestuurd naar alle leden. 
• Er wordt door Bianca contact gelegd met de voorzitter van de OPR van VO.  
• Marlies en/of Bianca zullen aansluiten zijn bij de Algemene ledenvergadering op 22 juni 2022.  
• Het concept ondersteuningsplan is bij de OPR-leden aangeleverd, ter lezing en bespreking tijdens deze 

vergadering. OPR wordt gevraagd, na verwerking opmerking deze vergadering, of zij instemmen met nieuwe 
Ondersteuningsplan op 21 juni.  

• Marlies heeft contact gehad met Elmer. Helaas zal Elmer de OPR verlaten. Er zal nog een bedankmoment 
afgestemd worden. 

 
4. Mededelingen 
 Ouders Twijs: Vanuit Twijs wordt er nog gezocht naar een ouder, om de nog openstaande vacature bij de OPR-leden  
 te vervullen. Marlies neemt binnenkort contact op met haar contactpersoon bij Twijs of er al interesse is. Ook gaat  

Maroes nog contact opnemen met Marloes Speelman voor de werving van een ouderlid namens de éénpitters.         
Verder zijn Bianca en Maartje – groep 3, vanuit het IKC op zoek naar een ouder als vervanging voor Maartje.  
 
Personeelszaken SWV: Maroes geeft aan dat er bij het SWV momenteel bij de onderwijsconsulenten sprake is van een 
tekort. Dit komt door een samenloop van verschillende omstandigheden, waar zij verder zonder in detail te treden een 
korte uitleg over geeft. Vanuit het SWV zijn alle betrokken partijen hierover geïnformeerd.  
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5. Voorgestelde wijzigingen in nieuw Ondersteuningsplan, 2022-2026 
 Maroes vertelt in het kort nog even wat het Ondersteuningsplan inhoud, voor de nieuwe leden onder ons. De  

beleidswijzigingen in het ondersteuningsplan en de volumebekostiging zijn deze vergadering uitvoerig besproken aan 
de hand van de notitie. Het Ondersteuningsplan zal 25-05-2022 worden voorgelegd bij de voortgangscommissie. Op 
21 juni zal aan de OPR-leden worden gevraagd of zij instemmen met het nieuwe Ondersteuningsplan, zodat alle 
wijzigingen op 22 juni as. door Maroes aan de Algemene Vergadering voorgelegd kunnen worden. Op 22 juni as. zal 
het Ondersteuningsplan naar verwachting definitief worden vastgesteld. 
 
Vanuit de OPR is er een aantal vragen over het Ondersteuningsplan die zijn toegelicht door Maroes, maar welke geen 
wijzigingen behoeven. Dit betreft met name de volumebekostiging van het IKC Zuid-Kennemerland per 2023 en 
bijbehorend voorgenomen besluit dat het SWV bij de reguliere basisscholen een vast bedrag inhoudt voor 
verwijzingen, i.p.v. verschillende bedragen in de huidige systematiek. Daarnaast is gesproken over de overgang PO-
VO. Het SWV heeft geen verantwoordelijk in het lotingsbeleid in de regio, wel is de aansluiting tussen het dekkende 
netwerk PO en VO een aandachtspunt.  
 

6. Huishoudelijk regelement 
Tijdens de volgende vergadering zal er vastgesteld worden wie deze taak vanuit de OPR-leden op zich zal nemen. 
Geconstateerd is dat het huishoudelijk regelement geactualiseerd moet worden. Opgenomen op de actielijst.  

 
7. Contact ‘achterban’ 

Ook als taak op de volgende OPR vergadering benoemen. Bianca gaat contact opnemen met VO om na te vragen 
hoe zij bepaalde zaken aanpakken. Opgenomen op de actielijst.   

 
8. Jaarplan 2022-2023 

Het jaarplan voor komend schooljaar is besproken. Het nieuwe overzicht met daarop de aanpassingen van de 
bespreekpunten zal bij de volgende agenda meegestuurd worden. Het jaarplan wordt tijdens de OPR vergadering 
van 20 juni aangevuld met een taakverdeling.  

 
9. Nieuwsbrief voorbereiden     

Tijdens de volgende vergadering zal er vastgesteld worden wie de verantwoordelijkheid op zich zal nemen voor de 
voorbereiding van de Nieuwsbrief. De definitieve versie kan naar Danielle verzonden worden. Zij zal voor verdere 
verspreiding zorgen. Opgenomen op de actielijst.  
Idee Maroes: een korte tekst voor in de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar vanuit de OPR met een terugblik op 
het schooljaar.  
 

10. Rondvraag 
Maroes vertelt: in september as. zal de onderwijsinspectie een stelsel/thema-onderzoek binnen het SWV gaan doen 
naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de inzet van de middelen. Eind mei moet het SWV documenten 
aanleveren en in juni as. zal er een enquête ingevuld worden door het SWV. Op 22 september in de middag komt de 
onderwijsinspectie op bezoek. Het is nog onduidelijk of zij dan ook de OPR willen spreken.  

 
Actielijst 

    
Voor wie: Welke actie: Datum gereed: 

 
OPR Besluitvorming vervanging functie voorzitter  20 juni 2022 

Marlies Gaat kijken voor cursussen voor de nieuwe OPR-leden  juni 2022 
Marlies Contact opnemen met Twijs voor werving oudergeleding  juni 2022 
Maroes Contact opnemen met Marloes voor werving oudergeleding éénpitters  25 mei 2022 
Bianca / Maartje Werving nieuw OPR-lid voor Maartje vanuit IKC.  juni 2022 
OPR Taakverdeling maken wie verantwoordelijk zal worden voor de actualisatie 

van het Huishoudelijk regelement. 
20 juni 2022 

OPR Taakverdeling maken wie verantwoordelijk zal worden voor het opmaken van 
de Nieuwsbrief.  

 20 juni 2022 

OPR Taakverdeling maken wie verantwoordelijk zal worden voor het contact VO 
(punt 7 van de notulen).  

20 juni 2022 

Marlies Contact met Elmer opnemen om een deelname bedank moment te plannen juni 2022 
Bianca Contact opnemen met VO inzake ‘achterban’   20 juni 2022 

 


