
 

Verslag 21 oktober 2022 
Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindop1 

donderdag 21 oktober 2021 
Tijdstip: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Deestraat 3 in 's-Heer Arendskerke 
 
Genodigden:  
Leden van de OPR SWV Kind op 1 
Madeleine Weij (directeur SWV Kind op 1) 
Afwezig: Miranda de Been, Ineke Wandel, Hester Paaimans, Nicole Loopik, Karen Braamse, 

Relinde Karman 

1. Opening en mededelingen 
● Voorstelrondje voor de nieuwe leden 
● Relinde; Haar aftreden is vanuit eigen initiatief beëindigd. Nu ze afgetreden is, 

stellen we voor om de nummer twee van de uitkomst van de verkiezingen te 
benaderen, of deze ouder zich in de OPR wil voegen, tot juni 2024. 
Aanpassen rooster van aftreden >Ilona delen met Arno voor de website 

● Gesprek met de Raad van Toezicht (Dennis en Ilona) Dennis vertelt hoe 
Kindop1 sinds 2018 is georganiseerd, welke ‘raden’ er zijn en hoe de 
organisatiestructuur is. 

 
2. Vaststellen agenda 

● toevoegen ‘jaarplan’ (is gedeeld gelijk met het jaarverslag) 
● agendapunt toevoegen voor december> verkiezingen en aantal leden per 

schoolbestuur 
 

3. Verslag vorig overleg +actiepunten (bijlage ‘verslag’) 
● akkoord 

 
4. Ondersteuningsplan 

Wat is het ondersteuningsplan en de rol van de OPR hierin?  
(bijlage 1 huidige ondersteuningsplan) 
Traject naar het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 
(bijlage 2 traject) 
Er zal in het nieuwe ondersteuningsplan een minder beschrijvend karakter zijn en 
meer aandacht op inhoudelijke thema’s (focuspunten) waar doelen voor zijn de 
komende 4 jaar. 
 
Focuspunten (bijlage 4) 
Madeleine licht toe hoe de focuspunten tot stand gekomen zijn. 

● Het grootste focuspunt is de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs 
● Hoe kijkt de OPR aan tegen de 6 genoemde punten door de bestuurders? 

- OPR vindt ook dit 1e punt de belangrijkste (organisatie per gemeente 
is anders!) 



 

- Kan een leerling in het VO een arrangement ontvangen? Hier in deze 
regio niet (strakke school-model). 

- De kansengelijkheid is heel belangrijk, voorwaarde is wel dat het VO 
de aangedragen ‘warme overdracht’ kunnen uitvoeren. 
 

Welke vragen hebben wij hierover? 
Toelichting door Madeleine over de werkwijze van de trampolinegroep (pilot) op 
de Tweern. 

 Uitleg over de geldstromen van de SWV in het PO/VO en de gekozen structuur in  
deze regio in PO en VO. 
 

● Vraag van Madeleine; Wie zou volgens de OPR uitgenodigd kunnen worden 
voor de input avonden?  

- de MR-en van de scholen, zowel ouder- als personeels geledingen 
- de directeuren van de scholen 
- de betrokken gemeenten  
- kinderopvang 
- zorgverleners en partners 
- het voortgezet onderwijs 

Later kunnen de werknemers van Kindop1, OPR-leden, en andere dagelijks  
betrokkenen van het SWV gehoord worden. Dit om ervoor te zorgen dat er 
open gecommuniceerd kan worden, zonder belang. 

 
5. Vanuit het bestuur:  

Evaluatie 2020-2021 en Jaarplan 2021-2022 (bijlage 3) 
Zijn hier vragen over? 
Opvallend dat ook hier de samenwerking met externen als minst positief beschreven 
staat. 
De ZOA-groep, kort uitgelegd wat dit inhoudt en hoe dit traject verder vormgegeven 
wordt. 
 
 

6. Jaarverslag OPR 2021-2022> is vastgesteld 
Het jaarverslag op de website plaatsen 
Volgend jaar kan het jaarverslag beknopter. 
 

7. Jaarplan 2021-2022 
 Is gedeeld en wordt uitgevoerd in de komende vergaderingen. 
 

8. Rondvraag> Volgende keer op de agenda; Leidraad oudersteunpunt voor SWV 
passend onderwijs 

 

Wat: Wie: 

Rooster van aftreden aanpassen Ilona (delen met Arno> website) 

Informeren/ delen van de agenda van de OPR Ilona, Madeleine 



 

aan zowel het dagelijks bestuur en de raad van 
toezicht. 

Contact zoeken met de tweede gekozen ouder, 
om toe te treden tot de OPR (plek van Relinde) 

Dennis 

De afkorting OOGO toevoegen aan de lijst Madeleine 

Delen Leidraad SWV Passend onderwijs 
bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten. 

Madeleine delen 
Ilona volgende keer agenderen 

Wie gaan de verkiezingen organiseren de 
komende keer? 

Ilona; Agenderen op de agenda 

 
Vergaderingen OPR: 

1. 21-10-2021 

2. 15-12-2021 (19.30u online vergaderen!!) 

3. 10-02-2022 

4. 16-02-2022 (online instemming op ondersteuningsplan) 

5. 19-04-2022 

6. 23-06-2022 

 


