
 

Verslag 10 februari 2022 
Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindop1 

donderdag 10 februari 
Tijdstip: 19.30-21.30 uur 
Locatie: online 
 
 
Aanwezig:  
Aicha, Ineke, Janneke, Ilona, Dennis, Nicole, Hester, Karen, Pieternel, Miranda 
Madeleine (directeur SWV Kind op 1), Arno van Trigt, Ewald de Keijzer, Ad Vis, Mieke 
Schipper, Aukje de Rijcke, Ineke Wijkhuijs, Annemiek van der Mark 
Afwezig: Judith, Maarten van der Kooij, Theo Hut 

Opening en mededelingen 

 
1. Vaststellen agenda 

 
2. Wederzijdse (nadere) kennismaking OPR, MR-p en DB leden 

Er is via de Meet een voorstelrondje gedaan. 
 

3. Presentatie ondersteuningsplan 2022-2026 (bijlage ) 
Madeleine heeft het ondersteuningsplan met alle aanwezigen besproken, iedereen 
kon per bladzijde vragen stellen, opmerkingen geven of typefouten benoemen. Het 
gesprek over de inhoud vond tegelijkertijd plaats, bij de gestelde doelen en de 
resultaten van de oudertevredenheid, was het gesprek tussen alle gelederen goed en 
transparant.  
De zaken die besproken zijn: 

- De verhouding van de verschillende doelgroepen in speciale scholen is 
veranderd. 

- De thuiszitters gaan bijna allemaal naar school toe (RE-start groep) 
- Het toepassen van trauma sensitief lesgeven wordt vooral op het TEC 

toegepast. 
- In hoofdstuk 4 de doorstroom naar het VO en de terugkoppeling naar het PO 

optimaliseren. 
- Weten wat er op de S(B)O scholen afspeelt en op de fulltime HB-scholen. Dit 

zorgt voor een verschuiving van deze doelgroep, dat kan niet helemaal 
inzichtelijk worden, omdat de fulltime HB-scholen niet als speciaal onderwijs 
betiteld worden. 

Algehele conclusie is dat het heel begrijpelijk is geschreven. De afkortingen staan 
uitgelegd en de lay-out en uitstraling maakt het goed leesbaar. Iedereen is het erover 
eens, dat dit plan vele malen toegankelijker en begrijpelijker is dan het vorige 
ondersteuningsplan! Er is vertrouwen in wat er geschreven staat uitgevoerd gaat 
worden! 
Het dagelijks bestuur en de MR van Kind op 1 zijn na het bespreken van het 
ondersteuningsplan vrij om de vergadering te verlaten.  



 

 
4. Verslag vorig overleg +actiepunten (bijlage ‘verslag’) 

Het actiepunt om contact te zoeken met de tweede gekozen ouder, om toe te treden 
tot de OPR (plek van Relinde) is niet gelukt. De gegevens van de digitale 
verkiezingen worden automatisch verwijderd. De vacante plek wordt ingevuld als de 
uitslag van de naderende verkiezingen er is. 
 

5. Medezeggenschapsreglement. Opnieuw vastgesteld door bestuur  (bijlage ) 
i.v.m. het vervallen van artikel 17, lid 3 en voorstel laten vervallen artikel 5, lid 3. 

Artikel 5, lid 3 wordt weggehaald. Als er een tussentijds een OPR-lid aftreedt, dan 
krijgt het nieuwe OPR-lid de 4-jaar aanstelling, om zo de animo hoog te houden en dit 
lid zou daarom weg kunnen worden gehaald. Het rooster van aftreden wordt actueel 
gehouden. Het reglement wordt aangepast. 
 

6. Verkiezingen OPR-leden, hoe staat het ervoor? 
Er zijn tot nu toe 5 kandidaten die zich hebben aangemeld voor de vacature in de 
OPR. 
Bij enkele andere OPR-leden zijn geïnteresseerden geweest die informatie gevraagd 
hebben over het functioneren van de OPR. Kortom, er is wederom animo voor de in 
te vullen plekken in de OPR. 
 

7. Rondvraag 
Ineke MR: Ondersteuningsplan, stukje over de MR, zou ik graag nog willen 
bespreken.Het ging erom dat de MR ook wel op onderdelen instemming heeft, er 
staat nu beschreven dat de MR zich ‘ergens over buigt’. Madeleine geeft dit een 
plekje in de tekst van het ondersteuningsplan. 
Miranda: Fijn overleg rondom het ondersteuningsplan, allemaal is het gericht op 
‘samen’. Alle partijen staan daar achter en dat is mooi om te constateren. 
 

>>>>> Nu de leden van het dagelijks bestuur en de leden van de MR uit de vergadering 
zijn, stelt de voorzitter voor om te stemmen met het ondersteuningsplan.  
De OPR stemt unaniem voor het nieuwe ondersteuningsplan voor de komende 4 
jaar<<<<<.   
Hierdoor vervalt het overleg op dinsdag 15 februari. 

8. Sluiting 
  



 

 
 

Wat: Wie: Wanneer: 

Nieuwsbrief OPR Ilona delen als voorbeeld en inleverdatum 
naar Janneke en Aicha. 
MR van SWV ook toevoegen 

check 

Verkiezingen organiseren Miranda en Ilona check 

   

   

   

 
Vergaderingen OPR: 

 

1. 19-04-2022 

2. 23-06-2022 

 


