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Notulen OPR 

 

Datum : 20-11-2018 

Tijd : 19.30 – 21.30 uur 

Locatie : Dokter Herman Bekius School, Zuigerplasdreef 202, 8223 EX Lelystad 

130 – 19.35 uur  Welkom; aan M (mogelijk opvolger van M). E is azk. M wordt bedankt 

voor haar inzet en krijgt een attentie. 

19.35 – 19.45 uur  Notulen 1 oktober 2018; pag 2 zin aanpassen, volgorde klopt niet. 

19.45 – 19.55 uur  Q2 en Q3 monitoring; algemene indruk is dat er niet onnodig wordt 

verwezen dus een toename van afgifte TLV’s alleen het kale cijfer zegt niet 

zo veel. Het gaat om de leerling/dossier wat erachter zit. 

19.55- 20.30 uur                 Nieuw ondersteuningsplan; instemming in december? Contact met Raad                                

van Toezicht? Er zijn 5 uitdagingen opgesteld. Er zijn 2 versies met ons 

gedeeld. De wijzigingen in de 2e versie zijn als positief ervaren door de 

OPR. Wel wil de OPR meegeven dat wat ons betreft uitdaging 2; 

basisondersteuning op orde absoluut op nummer 1 staat. Het is fijn om te 

merken dat daar door besturen aan wordt gewerkt. Ook de doorzetting 

van het bedrag per kind voor de komende 2 jaar is hierin ondersteunend.  

20.30 – 20.45 uur  Extra ondersteuning; arrangementen; voorbeelden; De Huif; 12 plekken, 4 

voor SCPO, 4 voor Eduvier en 4 voor SWV. Judo. Plusgroep. Rots en Water trainingen. 

Onderwijszorggroep ‘s Heerenloo, onderwijszorggroep ism Vitree wordt opgestart. 

Structuurgroep/Kameleongroep. NT2 = ONT (ondersteuning Nederlandse Taal).  

20.45 uur  Marga sluit aan 

20.45 - 21.15 uur  Ondersteuningsplan; Marga neemt onze bevindingen mee en kijkt op 

welke manier deze aanscherping weggezet gaat worden in het plan. We sparren over het onderwerp 

ouders en het ondersteuningsplan. Ideeën zijn; kort en bondig, kleurrijk, plaatjes.  

21.15 – 21.25 uur  Terugkoppeling extra ondersteuning; Wat OPR nog wil meegeven dat wij 

onze zorg uiten over het feit dat de onderwijszorgroep wordt bekostigd door de gemeente waardoor 

de situatie ontstaat dat er 2 begeleiders zijn op 20 kinderen. Dit is erg weinig.  

21.25 – 21.30 uur  Rondvraag 
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