
 

 

Agenda 
Ondersteuningsplanraad  

Dinsdag 23-06-2020 

Tijdstip: 19.30-21.30 uur 

Locatie: SBO De Tweern, Evertsenstraat 100, 4661 XS Goes 
 

 
 

Genodigden:  

Leden van de OPR SWV Kind op 1. 

Mw. Weij(directeur SWV Kind op 1).  

Leden van de Raad van Toezicht. 

 

1. Opening en mededelingen. 

Aftredende leden: Mariëlle van Houdt(Ouder-penningmeester), Jos Uijtdewillegen(Personeel 
secretaris) en Judith den Engelsman(Ouder S(B)O-lid). 

Nieuwe leden :Nicole Loopik-Moison(Personeel), Relinde Karman-Karremans(Ouder) Judith 
den Engelsman(Herkozen als ouderlid) 

 

2. Vaststellen Agenda. 

 

3. Ingekomen stukken. 
 

4. Toelichting op de gang van zaken omtrent  de verkiezingen van de OPR door de 

voorzitter. 
 

5. Invullen van de functie van penningmeester. 

Afspraken overdracht van het secretariaat. 

 

6. Samenstellen van nieuwsbrief. 

  

7. Jaarplanning met vergaderdata voor schooljaar 2020-2021 opstellen in 

afstemming op de jaarplanning van SWV Kind op 1(bijlage 1). 

(Gesprek RVT, gezamenlijke vergadering met RVT, OPR vergadering minimaal een 

week na Alg. Bestuur). 

 



8. Pauze met koffie/thee(Mariëlle en Jos zorgen voor iets lekkers). 

 

9. Vanuit het SWV toegelicht door de directeur Mw. M.Weij. 

*Het terugbrengen van het aantal ambulante begeleiders door de contracten van  

  ZZP-ers niet te verlengen. 

*Peuterconsulenten Gemeente Tholen en bemensing vanuit SWV Kind op 1. 

*Jaarverslag en jaarrekening 2019(bijlage 2). 

* nieuwe website Graag vooraf bekijken www.swvkindop1.nl  Is het helder en  

   toegankelijk voor ouder(s)/verzorger(s)? 

*Ouderbetrokkenheid: 

             En zou een oudersteunpunt aanvullende waarde hebben voor ouders (zie voor  

             een voorbeeld https://www.ppo-nk.nl/groups/111-oudersteunpunt/welcome) en   

             zo ja welke? Moeten we ouders meer of anders betrekken dan we nu doen?        

             Heeft de OPR daar een visie op, tips en adviezen voor? 

            Te denken valt aan: 

            - informatievoorziening algemeen zoals via de website 

            - betrokkenheid bij arrangementen 

            - communicatie over arrangementen en TLV trajecten als het om je kind gaat 

            - ouderbetrokkenheid in algemene zin voldoende via OPR, of moeten we  

              informatie-avonden, stakeholdersgesprekken organiseren? 

            - zouden ouders baat hebben bij contacten met ervaringsdeskundige ouders? 

 

10. Eventueel nog een filmpje van het SWV Kind op 1(Hangt af van de tijd, die nog  

beschikbaar is). 

 

11. Stand van zaken plannen uitstapje OPR. 

 

12. Plaats volgende vergadering. 

 

13. Rondvraag. 

 

14. Afsluiting. 

 

Dennis Plandsoen(voorzitter). 

Jos Uijtdewillegen(secretaris). 

 

 
Vriendelijk verzoek: 

De bijgaande bijlagen vooraf doornemen, de vragen hieromtrent alvast noteren en de 

websites bekijken om de vergadering zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

http://www.swvkindop1.nl/
https://www.ppo-nk.nl/groups/111-oudersteunpunt/welcome

