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Conceptverslag vergadering Ondersteuningsplanraad SWV Rijnstreek 
Datum:  17 mei 2021 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Locatie:  Teamsvergadering 

 
Aanwezig: Ellis vd Linden (Scope), Suzanne Breeman (Montessori), Marcel Koolwijk (Montessori) 

Joyce Ouwerkerk (WIJdeVenen), Nicoline Koppelaar (SPCO), Vanessa Snell (Vrije 
School) 

Namens SWV: Michel Meijer 
Afwezig:  Vincent Noordermeer (Morgenwijzer), Ilse Stellaard (Scope), 
Toehoorders: Wilma Haverkate (MR-SWV), Els Hegemans (MR-SWV)  
Notulist: M. Rood (SWV)  
 
 
1. Opening/vaststelling agenda 

Vanavond de laatste vergadering van dit schooljaar. Voor de eerste keer met de nieuwe 
directeur-bestuurder (Michel Meijer) van het samenwerkingsverband. 
Nicoline en Vanessa hebben aangegeven definitief zitting te nemen in de OPR. Van de beoogde 
opvolger van Nicolette (Vincent Noordermeer) is nog geen bericht ontvangen. 
Een ieder stelt zich in het kort voor. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Conceptverslag vergadering d.d. 02-03-2021 

Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
3. Actie en besluitenlijst maart 2021 

Deze zal worden aangevuld en bijgewerkt. 
 
4. Agendapunten vanuit de OPR 

• Verslag gesprek met Raad van Toezicht d.d. 30-03-2021 
Het geeft een goede weergave van de avond. Het gesprek is als een open gesprek ervaren. 

 

• Voorstel vergaderdata OPR, schooljaar 221-2022 
Gevraagd wordt om alle vergaderingen op dinsdagavond te doen. Gezien het feit dat in 2022 een 
nieuw ondersteuningsplan geschreven moet worden, wordt op voorhand alvast een extra 
vergadering in juni ingepland.    
Nieuw voorstel vergaderdata hieronder. Graag reactie naar de voorzitter mocht een datum niet 
schikken; dan kan er nog verschoven worden naar een andere week. 
Dinsdag, 20.00 – 22.00 uur 
5 oktober 2021 
2 november 2021 
22 februari 2022 
29 maart – gesprek met de Raad van Toezicht 
17 mei 2022 
21 juni 2022 

 

• Vacatures/werving OPR-leden 
In november is dit onder de aandacht van de besturen gebracht. Naar aanleiding hiervan 
hebben zich twee nieuwe leden aangemeld (SPCO en Vrije School).  
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De afvaardiging van de 3 grote besturen is slechts gedeeltelijk ingevuld. Van de 6 kleine 
besturen is er nu voor 3 besturen een (gedeeltelijke) afvaardiging. Vanuit het SO is er geen 
afvaardiging. 

 
Ieder deelnemend bestuur heeft recht op afvaardiging in zowel de personeels- als 
oudergeleding. Dit zal nogmaals onder de aandacht van de besturen worden gebracht uit naam 
van de directeur-bestuurder. De voorzitter van de OPR en de directeur-bestuurder stemmen de 
te ondernemen actie met elkaar af. 

 

• Aanpassing medezeggenschapsreglement OPR op het model reglement van de PO-Raad  i.v.m. 
wijzigingen WMS per 1 januari 2021 
Marga heeft in het huidige medezeggenschapsreglement aan de hand van de WMS (Wet 
Medenzeggenschap) de gewenste wijzigingen met rood gearceerd opgenomen. De voorzitter zal  
deze wijzigingsvoorstellen bekijken en komt hierop terug. 

 
5. Agendapunten vanuit het samenwerkingsverband 

Er wordt gesproken over het jaarverslag 2020, de begroting schooljaar 2021-2022, de 
Meerjarenbegroting 20221-2026 en het Plan versnelde afbouw bovenmatige reserves. 
Over het jaarverslag zijn geen vragen. 
Michel licht toe dat het samenwerkingsverband al een aantal jaren bezig is met het afbouwen 
van de bovenmatige reserves. Vanwege de maatregelen van het ministerie moet dit nu versneld 
plaatsvinden. Het plan van afbouw is verwerkt in de meerjarenbegroting. Gezien de 
ontwikkelingen die in gang gezet (moeten) worden n.a.v. de verbetermaatregelen van minister 
Slob is naar verwachting ook na 2023 geld nodig om dit alles te realiseren. De ontwikkelingen 
worden nauwlettend gevolgd en de meerjarenbegroting wordt daar zo nodig op aangepast. 

 
6. Gezamenlijke agendapunten OPR en SWV 
 
Ouderbetrokkenheid 
Op dit moment voert Marja Engelage een onderzoek en brengt de huidige stand van zaken in kaart. 
Haar analyse met aanbevelingen wordt voor de zomervakantie verwacht. Het lukt Marja niet in te 
loggen als deelnemer aan de vergadering. Michel licht haar presentatie toe (zie bijlage). In de 
presentatie wordt besproken hoe het onderzoek gedaan zal worden en welke doelstellingen er zijn. 
Michel vraagt de OPR om actieve deelname. Een aantal van de aanwezige leden geven aan dit te 
willen doen. Marja zal de OPR leden individueel benaderen.  
 
Nieuwe ontwikkelingen passend onderwijs (leerrecht, zorgplicht) 
Naar aanleiding van het verbeterplan Passend Onderwijs van minister Slob zal het leerrecht en de 
zorgplicht verder worden aangescherpt in de wet. Dit houdt in dat leerlingen en ouders vaker en 
uitdrukkelijker betrokken worden bij besluitvorming of gesprekken rondom passend onderwijs door 
de leerkrachten, IB’ers of medewerkers van het samenwerkingsverband.  
Middels het in te richten steunpunt voor ouders en jeugd zal het samenwerkingsverband hierin een 
andere rol gaan spelen.  
 
OPR in de toekomst (open dialoog) 
De rol van de OPR zal worden uitgebreid. Behalve een uitbreiding in bevoegdheden voorziet Michel 
ook een voornamere rol voor de OPR in de ontwikkelingen rondom ouderbetrokkenheid en de 
wettelijke uitbreidingen rondom leerrecht, hoorrecht en zorgplicht.  
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GO! voor Jeugd 
Veel scholen hebben last van de achterstanden bij GO voor Jeugd. Michel legt uit dat het belangrijk is 
een ‘wij-zij’-cultuur te vermijden. Passend Onderwijs en Jeugdzorg horen bij elkaar. Vanuit het 
samenwerkingsverband zal gestuurd worden op een betere samenwerking. Het is de intentie om 
Catharina van Klaveren (medewerker van het samenwerkingsverband) te laten samen werken met 
medewerkers van GO!. Dit om te zorgen dat er beter zicht ontstaat op de voor het onderwijs 
relevante wachtlijst en vooral dat deze wachtlijst bekort kan worden door tussenkomst van 
Catharina. Met de directie van GO! onderzoekt Michel andere vormen van toenadering.  
Hoewel de scholen echt problemen hebben gekregen door het terugtrekken van de ambassadeurs 
van GO! en van de recent ontstane lange wachtlijsten, staat de OPR positief tegenover het initiatief 
tot meer samenwerking.  
 
Rondvraag/Sluiting 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
Dit verslag is ongewijzigd vastgesteld tijdens de OPR vergadering van 22 februari 2022 


