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Notulen  Ondersteuningsplanraad  
 
Datum: 21 juni 2022  
Tijd: 19.30 – 21.30 uur  
Plaats: Schipholpoort 2   
 
Aanwezig:  
Marlies Timmers (voorzitter) 
Bianca Stomphorst 
Maartje Visser 
Marije Hillegers 
Priscilla Haringsma-Rusman 
Petra Zuurendonk 
Paul Weel 
Maroes Albers (directeur-bestuurder SWV PO-ZK) 
 
Afwezig: 
Elmar Burke 
 
Notulen:  
Danielle Zaadnoordijk 

 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering.  
  

2. Vaststellen van de agenda en punten verzamelen die de aanwezigen willen inbrengen  
 De agenda wordt vastgesteld.  
  
3. Vaststellen van de notulen van 24 mei 2022  

 De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  
 
 Uit de actielijst is het volgende besproken:  
• Marlies zal nog een mail sturen naar alle leden over het volgen van een cursus als OPR (waar liggen de behoeften).   
• Er is contact geweest met Twijs over het zoeken naar een ouderlid, nog geen resultaat, verdere afstemming volgt 

komend schooljaar. 
• Bianca heeft geprobeerd contact te leggen met de voorzitter van de OPR van VO, maar heeft nog geen respons 

gehad. Danielle gaat hier achteraan en stelt daarna Bianca op de hoogte.  
 
4. Mededelingen 
 Mogelijk nieuw OPR lid:  

Een ouder vanuit de eenpitters. Zij is een orthopedagoog en heeft een praktijk in Haarlem. Geeft zelf aan dat zij 
momenteel vooral in Uithoorn werkzaam is, andere regio. Er is besproken of dit mogelijk is en er geen sprake van 
belangenverstrengeling zal zijn. In het huishoudelijk reglement is dit geen reden voor afwijzing, er staat wel dat OPR 
kan beslissen dat i.v.m. mogelijke belangenverstrengeling een lid niet deelneemt aan de bespreking van dat 
agendapunt. De OPR leden zien hierin geen probleem en geven aan wanneer er wel sprake van 
belangenverstrengeling zal zijn dit kenbaar te maken. Marlies gaat dit opnemen met de betreffende kandidaat, met 
de optie om vanaf komend schooljaar aan te sluiten als nieuw OPR lid. 
  

5. Ondersteuningsplan, 2022-2026 
 De voltallige OPR heeft ingestemd met het Ondersteuningsplan 2022-2026. 
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6. Taakverdeling binnen de OPR 

 
1. Voorzitterschap:  
Marlies Timmers blijft voorlopig nog aan als voorzitter. Paul Weel wil dit stokje t.z.t. gaan overnemen van Marlies, 
maar in de toekomst. Hij wil zich eerst verder verdiepen in de OPR-materie. Samen zullen zij gaan afstemmen hoe 
dit ingeregeld gaat worden in de toekomst.  
 
2. Contactpersoon VO: 
Deze rol neemt Bianca Stomphorst op zich.  
 
3. Nieuwsbrief: 
Deze rol gaat vervuld worden door Marije Hillegers. 
 
4. Huishoudelijk regelement:  
Petra Zuurendonk, Priscilla Haringsma-Rusman en Marlies Timmers hebben voorgesteld om hier gezamenlijk naar te 
kijken.  
 

 
7. Jaarplan 2022-2023 

De indeling van het nieuwe jaar is uitvoerig besproken. De definitieve versie zal verder uitgewerkt worden en op een 
later moment door Danielle aan alle leden toegezonden worden, nog voor de eerstvolgende vergadering.    

 
 

8. Rondvraag 
Marlies vertelt dat dit de laatste vergadering voor Maartje Visser was, aangezien zij de OPR na vanavond zal gaan 
verlaten. Maartje wordt bedankt voor haar inzet als OPR lid en heeft een persoonlijk bedankje in ontvangst genomen. 
Er wordt nog naar een persoonlijk contact moment met Elmer Burke gezocht, zodat ook hij bedankt kan worden zijn 
voor inzet als OPR lid.   
 
  

 
Actielijst 

    
Voor wie: Welke actie: Datum gereed: 

 
Marlies Gaat kijken voor cursussen voor de nieuwe OPR-leden  sept. 2022 
Marlies Contact opnemen met Twijs voor werving oudergeleding  sept. 2022 
Bianca / Maartje Werving nieuw OPR-lid voor Maartje vanuit IKC.  sept. 2022 
Marlies Contact met Elmer opnemen om een deelname bedank moment te plannen sept. 2022 
Bianca / Danielle Contact opnemen met VO inzake ‘achterban’   sept. 2022 

 


