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De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad binnen het 

Samenwerkingsverband. In ons samenwerkingsverband is gekozen voor een 

ondersteuningsplanraad van twaalf leden, 6 als personeel en 6 als ouder. 

Via digitale verkiezingen zijn de volgende personen gekozen door de 

medezeggenschapsraden van ons samenwerkingsverband: 

 

 

Naam afgevaardigde Geleding functie 

Dennis Plandsoen ouderlid voorzitter 

Hester Visser personeelslid vice-voorzitter 

Jos Uijtdewillegen personeelslid secretaris 

Mariëlle van Houdt ouderlid penningmeester 

Miranda de Been personeelslid lid S(B)O 

Liesbet Bode personeelslid lid 

Karen Braamse ouderlid lid 

Judith den Engelsman ouderlid lid S(B)O 

Han Nieuwenhuize ouderlid lid 

Ilona Snoep personeelslid lid 

Ineke Wandel personeelslid lid 

Heidy van Winkelhof-le Duc ouderlid lid 

 

Taken: 

• Het bevorderen van openheid en onderling overleg in het samenwerkingsverband. 

• Goedkeuring geven aan het ondersteuningsplan en de jaarlijkse aanvullingen. 

• Het opstellen van een jaarverslag over hun werkzaamheden en bekend maken 

aan alle betrokkenen. 

• Kritisch en opbouwend meedenken hoe de extra ondersteuning aan leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften geboden kan worden. 
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Stand van zaken: 

In het begin heeft de OPR zich vooral beziggehouden met een aantal regelzaken. 

Daarnaast heeft ze zich verdiept in het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022. 

Nu komt er ruimte om zich bezig te houden met meer inhoudelijke zaken. 

 

Recente onderwerpen van gesprek: 

• Kennismaken directeur, Bestuur en Raad van Toezicht. 

• Informatie over het SWV en de taak van de OPR. 

• Functieverdeling binnen de OPR. 

• Medezeggenschapsstatuut SWV. 

• Medezeggenschapsreglement SWV. 

• Huishoudelijk reglement van de OPR. 

• Ondersteuningsplan van het SWV 2018-2022. 

• Rooster van aftreden van de OPR-leden. 

• Nieuwe plaatsingscoördinator. 

• De ontwikkelingen rond de ambulante begeleiding. 

• Inspectie n.a.v. herstelopdracht oude SWV Kind op 1. 

• Kwaliteitsbeleid o.a. leerlingenstromen. 

• Arrangementen/TLV 16/17 per bestuur. 

 

Jaarrooster met planning  2018/2019: 

25-09-2018 

• De stand van zaken van het activiteitenplan van het SWV Kind op 1. 

• Jaarverslag van de oude SWV. Kind op 1 en O3. 

• Concept Jaarverslag van de OPR. 

14-11-2018 

• Nader te bepalen.  

12-02-2019 

• Informatie van het SWV over het bijgestelde ondersteuningsplan en de  

  meerjarenbegroting samen met de Raad van toezicht. 

11-04-2019 

• Nader te bepalen. 

03-06-2019 

• Nader te bepalen. 

Naast de geplande vergaderingen kan er ten aller tijde een vergadering worden 

gehouden als de situatie hierom vraagt! 

 

Contactgegevens en vragen m.b.t. informatie: 

Zijn er nog vragen, opmerkingen en/of aandachtspunten? U kunt ons bereiken 

op  opr@swvkindop1.nl 
Informatie over de OPR, de agenda en verslagen kunt u vinden op  

http://swvkindop1.nl/opr/ 
Uiteraard zijn wij bereid tot het verstrekken van nadere informatie. 

 
 

 

Dennis Plandsoen (voorzitter) 

Jos Uijtdewillegen (secretaris) 
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