
 

Verslag 
Ondersteuningsplanraad (OPR) Samenwerkingsverband (SWV) Kindop1 

Datum:  woensdag 22 juni 2022 
Tijdstip:  19.30-21.30 uur 
Locatie:  Deestraat in 3  
  4458 AJ 

‘s-Heer Arendskerke 
 
Aanwezig:  
Ineke, Janneke, Dennis, Miranda, Ineke,  Judith,  Hester, Aicha,  Arno 
Nieuwe leden: Anita, Jolanda, Lianne 
 
Afgemeld: Ilona, Madeleine, Karen, Nicole, Pieternel, Werner  
 

1. Opening, welkom nieuwe leden en mededelingen 
Dennis opent de vergadering en wordt gevolgd door een voorstelronde met de oude 
en nieuwe leden. 
 

2. Vaststellen agenda 
Geen aanvullingen op de agenda 
 

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

Wat: Wie: Wanneer: 

Nieuwe OPR leden uitnodigen 
voor 23-06-2022 

Ilona april 2022 

Nieuwe OPR leden toevoegen 
aan de mailing 

Ilona en Arno april 2022 

Rooster van aftreden 
actualiseren met de nieuwe 
leden 

Ilona april 2022 

 
 

4. Voorzittersrol vacant; wie wil deze taak volgend jaar vervullen? 
Dennis licht toe wat het inhoudt.  
Punt aanhouden, volgende vergadering vaststellen. 
Ineke zal voor het jaar 2022-2023 het voorzitterschap op zich nemen! 
 

5. Jaarverslag 2021 ter informatie (Bijlage ‘Jaarverslag’ graag vooraf lezen) 
Vragen van Miranda over de OPDC plaatsen worden door Arno toegelicht. 
 



 

6. Terugkoppeling ouderbijeenkomst, Janneke en Ineke waren erbij aanwezig (Bijlage 
‘Ouderbijeenkomst’). 
Janneke en Ineke geven een toelichting op de bijeenkomst, werd gezien als een 
waardevolle bijeenkomst.  
Belangrijk punt blijft de bekendheid van het SWV en wat ze kunnen betekenen voor 
een kind/ouder/school. 
 

7. Opdracht basisondersteuning ter informatie (bijlage ‘Basisondersteuning’).  
Alle besturen zullen dit met hun scholen bespreken zodat er een gefundeerd beeld 
wordt verkregen van de wensen voor samenwerking in de basisondersteuning.  
Ben benieuwd hoe de OPR dit vindt?  
Arno geeft een toelichting op de bijlage en wat de gedachte erachter is. 
Vragen na aanleiding van deze bijlage worden beantwoord door Arno. 
 
Kleine aanpassingen kunnen nu nog! 

● Betrek de leerkracht erbij niet alleen de IB-ers 
 

8. Vergaderdata OPR nieuw schooljaar & OPR uitje/afscheid leden plannen 
Staat genoteerd. 
 

9. Datum afstemmen gesprek Raad van Toezicht in het najaar 2022 
(met de voorzitter van de OPR en de secretaris van de OPR) Ineke denkt erover na. 
 

Donderdag 15-9-2022 RvT/OPR 9-10  Ilona en Miranda eventueel Aicha (samen 
afstemmen) 

 
10. Als er tijd voor is: het filmpje over voltijds Hoogbegaafden Onderwijs (HB) bekijken? 

link film: Film gekeken. 
 

11. Rondvraag 
Geen vragen 

 
12. Sluiting 

Dennis Sluit de vergadering 
 
 

Wat: Wie: Wanneer: 

Data nieuwe vergaderingen 
delen DB & RvT 

Ilona juni 2022 

Rooster van aftreden 
actualiseren met de nieuwe 
leden 

Ilona april 2022 

Aangeven of je aanwezig bent 
bij OPR Uitje 

Iedereen Juni 2022 

 



 

Vergaderingen OPR 2022-2023: 

 

week 42 19-10-2022 
week 49 6-12-2022 
week 6 (met RvT en MR-p erbij) 7-2-2023 
week 16 19-4-2023 
week 25 29-6-2023 
 
Datum: Uitje & afscheid OPR  
29-9-2022 17.30 gelieve deelname kenbaar maken. 
 


