
NOTULEN  

OndersteuningsPlanRaad ( OPR) SWV 22.01 PO  

Datum: maandag 27-09-2021 19:00 – 21:00 

Locatie: Via Teams 

Aanwezig: Renate Schenk, Frank de Ronde (voorzitter), Herma Groen, Geesje Weggen, Jaap van der 
Heijdt, Anne-Marie Koster, Judith Schep, Natascha van Rooij ( ambtelijk secretaresse) 

Afwezig: Jiska van Hall, Jaap van der Heijdt 

1. Welkom 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Sietske Postma ( Speel- en Leercentrum W.A. 

van Liefland) heeft zich gemeld als nieuw lid van de OPR. De volgende vergadering zal Sietske 
aanschuiven.  

De leden van de OPR willen graag 14 dagen voorafgaand aan de vergadering bepalen of ze 

fysiek bij elkaar komen. Dit is dan afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. De OPR kan 
gebruik maken van het bestuurskantoor van Plateau aan de Laak 1 te Assen.  

 
2. Mededelingen door Renate Schenk 

Zie bijlage 

Op 25 oktober staat de studiedag ‘Verder met passend onderwijs’ gepland. Deelnemers zijn 

het Bestuur, ALV, klankbordgroep, afvaardiging CvT en coördinator. Over een afvaardiging 

OPR wordt nog nagedacht. 

Tijdens deze dag gaan we aan de slag met het herijken van de ambities van het 

samenwerkingsverband. In de ochtend blikken we terug op de afgelopen jaren en staan we 

stil bij de trends en nieuwe opdrachten die er aan de scholen en het samenwerkingsverband 

worden gesteld. Ook wordt er aandacht besteed aan het thema inclusief onderwijs. In het 

middagdeel vatten we de ambities samen en buigen we ons over de vraag in hoeverre de 

organisatie van het samenwerkingsverband toereikend is om de ambities te bereiken. 

Met de uitkomsten van de dag schrijven we het nieuwe Ondersteuningsplan voor de periode 

augustus 2022 - 2026 Verwachting is dat er niet hele grootste veranderingen zullen 

plaatsvinden. 

 

Rondom Kerst komt het concept ondersteuningsplan. Aan de OPR wordt voor eind 

februari/begin maart om instemming gevraagd.  

Uiterlijk 1 mei wordt het verzonden aan de inspectie. 

 

De OPR vraagt of er iets in het Ondersteuningsplan wordt opgenomen over de volverklaring 

aan het begin van het schooljaar van sommige groepen SBO/SO. 

Renate geeft aan dat het deels te wijten is aan de toename van het aantal leerlingen dat is 

aangewezen op (zwaardere vormen van) ondersteuning in SBO/SO, maar ook door 

huisvesting (hier moeten schoolbesturen een oplossing voor vinden, SWV heeft hier geen rol 

in)  

Er komt een nieuw huisvestingsplan van de gemeente, misschien dat zorg en onderwijs hier 

samen in op zouden kunnen trekken. 

 

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt met aanvulling Leerlingenraad bij punt 7 vastgesteld. 

 
4. Officieel uitgaande stukken 

- Geen 
 

5. Officieel ingekomen stukken 



- Mededelingen en tussentijdse rapportage vanuit het SWV PO 22.01 

 
6. Concept Notulen vergadering OPR d.d.: 21-06-2021 ( bijlage) 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Bezoeken GMR 
Praatformulier door Frank, Herma en Anne-Marie (bijlage) 

Planning bezoeken 

 
Het doel van het gesprek tussen OPR en GMR is om te peilen wat de visie op en kennis van 

Passend Onderwijs is en om de GMR te inspireren en scherp te houden ten aanzien van de 
keuzes die er per bestuur worden gemaakt op het gebied van Passend Onderwijs.  

Het is de bedoeling van de OPR om vooraf aan het gesprek met de GMR de functie en 

werkwijze van de OPR op te sturen en ook de vragen vast te delen. 
Voorstel is dat de twee OPR-leden die de GMR gaan bezoeken, vooraf aan het gesprek met 

elkaar sparren over de acht stellingen, zodat helder is welke informatie de OPR wil ophalen. 
 

Renate heeft een document over wat hoort wettelijk gezien bij een schoolbestuur en wat bij 
een SWV. Zij zal deze met de OPR delen. 

 

De OPR wil graag dit kalenderjaar de GMR-en bezoeken zodat er voldoende input is als het 
gaat om de rol van de OPR bij de totstandkoming van het Ondersteuningsplan. 

De leden en Natascha zullen met de verschillende GMR-en contact opnemen. 
 

De OPR wil ook graag de leerlingen horen en zal hiervoor De Kinderraad in Assen benaderen. 

Deze Kinderraad is gevormd door kinderen vanuit de verschillende schoolbesturen uit Assen.  
Herma en Geesje gaan de punten voor de kinderraad voorbereiden. Anne-Marie neemt 

contact met ze op. 
 

Natascha zal de Teams omgeving van de OPR weer activeren. 

De communicatie over het bijwonen van de GMR-en zal in de app gedeeld worden. Natascha 
zal Sietske op de hoogte houden aangezien zij nog geen deel uitmaakt van de Whatsapp 

groep. 
 

8. Ondersteuningsplan 

Voortgang is reeds bij de mededelingen van Renate besproken. 

 

9. Scholing OPR 
Voor de zomervakantie is de interesse voor scholing voor de OPR gesproken. Beide voorzitters 

pakken dit op om te kijken of we dit in gezamenlijkheid kunnen doen en van welk aanbod er 
gebruik gemaakt kan worden. 

 
  

10. Input voor nieuwsbrief SWV po 22.01 

In de komende nieuwsbrief zal het bericht over de bezoeken van de OPR aan de GMR-en 

opgenomen worden. Ook eventuele verslaglegging over de bezoeken kunnen in de 

nieuwsbrief opgenomen worden. 

 

11. Rondvraag 

Er is behoefte aan extra overleggen om de instemming op het Ondersteuningsplan goed voor 
te bereiden. Natascha stemt dit af met Brigitte.  
 

Sluiting 

 


