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Notulen vergadering Ondersteuningsplanraad (OPR) 

Van : Ondersteuningsplanraad (OPR) SWV Passend Onderwijs Lelystad-Dronten 
Datum : woensdag 22 juni 2022 
Tijd : 19.30-21.30 uur digitaal via Teams 
Locatie : SBO de Vogelveste, Lelystad 
Verslaglegging : Anne Marie van Breemen (AvB) 

 

Onderwerp Toelichting 

1. Opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
De voorzitter deelt mee dat Jonathan Jurg is toegevoegd aan het ouder- en 
jeugdsteunpunt. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 

2. Vaststellen notulen  
29-03-2022 

De notulen van 29-03-2022 worden definitief vastgesteld per emailconsultatie.   

3. Mededelingen 
 

Tevredenheidsonderzoek POLD: 
Er zijn weinig vragenlijsten ingevuld door betrokkenen.  
Hoe kan ervoor gezorgd worden dat er meer lijsten worden ingevuld?  
Hoe kan opgehaald worden hoe tevreden men is? 
De vragenlijsten worden verstuurd in februari.  
 
De OPR geeft als suggestie de vragenlijsten naar de MR/GMR toe te sturen.  
 
Dit punt komt als agendapunt terug in de OPR vergadering op 03-10-2022. 
 
Ouder- en jeugdsteunpunt: 
Het geplande overleg is verplaatst tot na de zomervakantie.  
Het ouder- en jeugdsteunpunt is in grote lijnen opgezet.  
 
Er wordt gezocht naar ouders die als vraagbaak willen dienen. Op dit moment zijn 
dat Jonathan Jurg, Miranda van Oene en Angela Cop. Er wordt gezocht naar meer 
ouders.  
 
Er is een flyer in de maak voor verspreiding op scholen om het ouder- en 
jeugdsteunpunt onder de aandacht te brengen.  

4. S.v.z. nieuwe 
ondersteuningsplan  Naar aanleiding van de panelgesprekken is er een rapportage gemaakt door 

Beekveld & Terpstra (B&T, die besproken is in de begeleidingscommissie.  
 
De rapportage is besproken in de bestuursvergadering, waarbij het bestuur 
geconstateerd heeft dat de rapportage aangepast dient te worden met 
onderbouwde feiten. Er is geen evenwichtige balans in de rapportage. Het betreft 
een sfeerrapportage en het is belangrijk om het in de context te zien met de 
voorgaande jaren.  
 
Vervolgens wordt met de OPR en raad van toezicht besproken wat uit het rapport 
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gehaald kan worden en meegenomen kan worden naar het nieuwe 
Ondersteuningsplan.  
 
Er wordt een ontwerpdag georganiseerd waar verschillende doelgroepen voor 
worden uitgenodigd. De OPR geeft als advies de ontwerpdag in de middag of avond 
vanaf 15.00 uur te houden. Na de zomervakantie vindt er een overleg plaats met de 
begeleidingscommissie over de ontwerpdag. Het is van belang dat hier meer 
leerkrachten bij aanwezig zijn dan bij de panelgesprekken. 
 
Indien er vragen/reacties zijn n.a.v. de rapportage kunnen deze gedeeld worden met 
de directeur.   
 
De rapportage over het nieuwe ondersteuningsplan wordt aangepast door B&T  

5. Consequenties 
vereenvoudiging 
bekostiging PO 

 

Het document over de consequenties vereenvoudiging bekostiging PO wordt door 
Infinite aangepast en wordt als agendapunt opgenomen in de vergadering van 3 
oktober 2022.  

6. Financiële 
voortgangsrapportage 

Het voorstel van de OPR is om de stukken 2 weken van te voren toe te sturen zodat 
de OPR een datum kan inplannen om de stukken te bespreken in de werkgroep 
financiën. 

7. Inhoudelijke 
voortgangsrapportage  

 Het voorstel van de OPR is om de stukken 2 weken van te voren toe te sturen zodat 
de OPR een datum kan inplannen om de stukken te bespreken in de werkgroep 
kwaliteit. 

8. Rooster van aftreden EO zal na de zomervakantie niet meer deelnemen aan de OPR. EO en de directeur 
zullen dit ook meedelen aan Ante.  
 
Begin volgend schooljaar bekijkt de OPR welke leden welke rol op zich willen nemen.  
 
NS verlaat de OPR i.v.m. het aanvaarden van een baan elders.  
 
De directeur deelt mee dat er een Vrije School in Lelystad start in augustus (in het 
gebouw waar eerst De Fontein zat). Vooralsnog wordt er gestart met een groep 1/2 
en wellicht ook groep 3/4. 
 
In de volgende vergadering wordt de bezetting en de rolverdeling van de OPR 
leden besproken.  

9. S.v.z. werkgroepen 
OPR 

VO OPR en andere SWV: 
MvO heeft contact gehad met ouder- en jeugdsteunpunt. 
OPR Steenwijk komt 3x per jaar bijeen.  
Andere OPR-en willen wel contact, maar niet structureel.  
VO-Lelystad wil wel contact, er is een datumvoorstel voor 31 oktober. Het 
voornaamste bespreekpunt is de overgang van PO naar VO. Het VO werkt niet met 
werkgroepen. Door elkaar te ontmoeten, hopen ze elkaar makkelijker te kunnen 
vinden.  
 
JKS geeft aan dat het ook goed is om het SWV-VO Kampen/Zwolle te benaderen, 
aangezien die bij Dronten hoort.  

10. Jaarverslag incl. 
jaarrekening 2021 

Aangezien het quorum niet behaald wordt en de OPR adviesrecht heeft, wordt het 
advies per emailconsultatie opgehaald. Mocht iemand alsnog fysiek willen 
samenkomen, dan wordt dat ingepland.  
 
De werkgroep financiën schrijft binnen 6 weken een advies en deelt dit met de 
OPR en vervolgens met de directeur.   

11. Kaderbrief De OPR heeft een aantal verhelderingsvragen die door de directeur worden 
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beantwoord. 
 
De werkgroep financiën schrijft binnen 6 weken een advies en deelt dit met de 
OPR en vervolgens met de directeur.   

12. Jaarplanning 
2022/2023 

Na de zomervakantie wordt een etentje georganiseerd waarbij afscheid wordt 
genomen van de oude OPR leden en de nieuwe leden welkom wordt geheten.  
 
Er gaat een brief naar de schoolbesturen waarin hen gevraagd wordt te zorgen voor 
nieuwe OPR-leden.  

13. Rondvraag Geen mededelingen 

14. Sluiting  De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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Actielijst  
 

Datum 
Vergadering 

Agen
da-
punt 

Beschrijving Wie Einddatum  Status Afgehandeld 
d.d. 

211004 11 Ideeën omtrent de rol die de OPR 
wil nemen in het proces van het 
nieuwe ondersteuningsplan en hoe 
de ouders en leerkrachten te 
betrekken in dit proces worden 
toegestuurd aan AvB. 

OPR    

220329 3 Bezetting OPR agenderen  AvB Sept/okt 
2022 

  

220329 4 De OPR-leden denken na over de 
punten voor het nieuwe 
ondersteuningsplan en koppelen 
deze terug aan EO. 

OPR Sept/okt 
2022 

  

220329 6 De OPR geeft een vervolg op de 
besproken punten. EK kan 
benaderd worden voor vragen. 

OPR Sept/okt 
2022 

  

220622 10 De werkgroep financiën schrijft 
binnen 6 weken een advies t.a.v. 
het jaarverslag incl. jaarrekening en 
deelt dit met de OPR en de 
directeur.   

OPR Sept 2022   

220622 11 De werkgroep financiën schrijft 
binnen 6 weken een advies t.a.v.. 
de kaderbrief en deelt dit met de 
OPR en vervolgens met de 
directeur.   

OPR Sept 2022   

 

http://www.pold.nl/
mailto:info@pold.nl

