
 

VERSLAG 
Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindop1 

woensdag 30 juni  2021 
Tijdstip: 19.30-21.30 uur 
 
Aanwezig:  
Dennis Plandsoen (ouder/voorzitter), Hester Visser (personeel/vice-voorzitter), Miranda de 
Been (personeel S(B)O/penningmeester), Ilona Snoep (personeel, /secretaris), Karen 
Braamse (ouder), Judith den Engelsman (ouder S(B)O), Han Nieuwenhuize (ouder), 
Raghield Froijen (personeel), Ineke Wandel (personeel), Nicole Loopik (personeel), Pieternel 
van Haaften (ouder), Karen Braamse (ouder), Relinde Karman-Karremans (ouder), 
Madeleine Weij (directeur SWV Kind op 1) 
Raad van toezicht: heeft afgemeld. 
 

1. Opening en mededelingen 
Nicole; Nicole gaat werken op een andere school, gelukkig valt deze school ook 
onder Kindop1, dus mag ze in de OPR blijven! 
Raghield; Gaat na de vakantie werken op het Asteria College. Dit valt onder de 
V(S)O scholen en dus niet binnen de scholen van Kindop1. Raghield dient haar 
‘ontslag’ in bij de OPR. Hester gaat met terugwerkende kracht herkiesbaar in de OPR 
tot 2022. Ineke zal dan blijven tot 2023.  

 
2. Vaststellen agenda 

Ilona heeft het verkeerde MR-reglement meegezonden. Ook ontbrak de agenda, 
Madeleine heeft deze nagestuurd. 
 

3. Verslag vorig overleg +actiepunten (bijlage ‘verslag’) 
Geen aanvullingen/ opmerkingen 
 

4. Medezeggenschapsreglement (bijlage 1) 
(uitvoerbaarheid/ nut van 2 geel gearceerde regels bespreken) 
Het gaat over de zin bij artikel 17; instemming & advies. 
Er staan 3 wettelijke onderdelen waarop we ‘rechten’ hebben (ondersteuningsplan/ 
toezichthouders/ bij wisseling van leden van het dagelijks bestuur vooraf advies.) 
Als er een benoemd bestuur is, dan is het logisch dat we hierop iets in te brengen 
hebben. Maar bij Kindop1 bestaat het bestuur uit de scholen/stichtingen die onder 
Kindop1 vallen. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden, die het dagelijks bestuur 
vormen. Formeel had dus de kandidaatstelling gedeeld moeten worden in de OPR en  
hadden wij voor de bestuursvergadering advies moeten geven om de leden van het 
dagelijks bestuur (opnieuw) aan te stellen. Het bestuur bepaald onderling wie het 
dagelijks bestuur is, en een lid kan nooit ontslagen worden en dus kunnen wij als 
OPR er ook geen (negatief) advies in geven. Deze regel verwijderen we uit het 
reglement.  
Madeleine past het reglement aan en deelt deze opnieuw. 
 



 

5. Herbenoeming 2 leden van het dagelijks bestuur (DB), Madeleine licht toe wat bij 
punt 4 besproken is. Ad Vis en Mieke Schipper zijn herbenoemd voor het dagelijks 
bestuur. 
 

6. Bestuursverslag bij de jaarrekening (bijlage 2; m.n. H1+2+3+6 graag vooraf lezen) 
Dit bespreken we in kleine groepen, . 
 

● Er is geïnvesteerd in het verbeteren van het contact met de leerplicht/ scholen 
over de ‘thuiszitters’.  

● Er is een vast contactpersoon vanuit Kindop1 voor elke leerling op de 
risicolijst, zodat de lijntjes kort zijn (contact ouders, school), niet elke leerling 
op de risicolijst, is ook daadwerkelijk een thuiszitter. 

● De re-start klas is het belangrijkste punt van verschil t.o.v. vorig jaar. Hierdoor 
zijn een aantal (langdurig) thuiszitters komend schooljaar terug in de school.  

● Elke 3 maanden wordt het aantal thuiszitters doorgegeven aan de inspectie , 
dit waren er begin juni 6, die langer dan 3 maanden thuiszitten, (forse daling!) 

● Een groep ‘langdurig thuiszitters’ is eigenlijk vaak in combinatie met de 
wachtlijst jeugdhulp (Ithaka/ Emergis), ook hier is het contact verbeterd, maar 
er is in de jeugdhulp een personeelstekort.  

● De grote wens is nog om met de gemeenten een soort ‘thuiszitters-team’ te 
creëren, waarin de verschillende disciplines/ aanbieders samen het beste 
zoeken voor de thuiszitter. Er zijn een aantal zorgaanbieders, die hier graag in 
willen mee participeren. In de gemeenten Goes en Middelburg zijn net twee 
nieuwe beleidsmedewerkers ‘jeugd’ aangesteld, waardoor dit in de komende 
periode verder aandacht krijgt.  

● Hoe kan het dat bij het afgeven van arrangementen een kind in tweeën wordt 
geknipt, als het gaat om de betaling vanuit de gemeente (sociaal-emotioneel) 
en Kindop1 (didactisch)? Ook hier in het onderhouden van contacten 
wederom een cruciaal onderdeel in het afstemmen van de ondersteuning van 
een kind. De wetgeving is hierin ook niet helemaal helder. 
 

 
  



 

7. Jaarplanning 2021-2022  
Donderdag 16 september 2021 tijd 9.00-10.00u Dennis en Ilona met de RvT 
Vrijdag 24 september 2021 vanaf 17.00u OPR-uitje + eten en verwelkomen nieuwe 
OPR-leden en afscheidnemende OPR-leden 
Donderdag 21 oktober 2021 tijd: 19.30u 
Woensdag 15 december 2021 tijd:  19.30u 
Plan voorafgaand aan de OPR van 10 februari leestijd voor jezelf in, om het nieuwe 
ondersteuningsplan goed door te lezen! 
Donderdag 10 februari 2022 tijd: 19.30u met de MR en de RvT 
>> Dit is de vergadering waar het komende 4 jaren plan besproken wordt.  
Hier heeft de OPR instemmingsrecht in. 
Woensdag 16 februari 2022 om 20.00u > online OPR, voor besluit instemming op het 
ondersteuningsplan. 
Dinsdag 19 april 2022 19.30u 
Donderdag 23 juni 2022 19.30u 

 
8. Rondvraag; 

Dennis: Hoe gaan we in de toekomst vergaderen? 
Op 21 oktober gaan we fysiek vergaderen, zodat we elkaar live zien> In ‘s-Heer 
Arendskerke, Deestraat 3, het nieuwe kantoor van Kindop1. 
Hetzelfde geldt voor de vergadering van 10 februari. 
Als we andere vergaderingen online kunnen uitvoeren, dan is dat ook weer efficiënt. 
Raghield: Zullen we in september samenkomen voor het afscheid en verwelkomen 
van de OPR-leden? Goed plan, Iedereen is voor.  
Miranda vult aan dat we van plan waren naar de escaperoom in Middelburg kunnen 
gaan, en eten bij bijvoorbeeld Tafelen. Ook Jos en Mariëlle worden hiervoor 
uitgenodigd!  
Vrijdag 24 september vanaf 17.00u Ineke en Miranda gaan dit regelen :-) 
 

9. Sluiting 
 
Actiepunten/ Afspraken 

Madeleine: Reglement aanpassen op aanstelling dagelijks bestuur (DB)  

Ilona OPR-rooster van aftreden aanpassen, van personele verloop 

Ilona Op volgende agenda OPR; 
● Wat is belangrijk als het gaat om onderwijs-zorg aansluiting voor het 

kind, Wat kan er voor de ouders bij Kindop1 nog verbeterd worden, 
om dit te optimaliseren. 

● Daarbij; wat is een positieve ontwikkeling na de Corona-periode en 
de begeleiding van de kinderen die arrangementen (nodig) hebben. 

Ilona Jaarverslag OPR maken van schooljaar 2020-2021 

Ilona Nieuwe mailinglijst maken actuele OPR 

Ineke en Miranda  Organiseren en uitnodigen etentje vrijdag 24 september 2021 



 

 


