
 

Verslag 

Datum 10 april 2018 

Referentie 1803-0005 

Vergaderdatum/tijd 19 februari 2018 

Vergaderplaats Hogestraatje 3 te Zutphen 

Onderwerp Notulen vergadering OPR  19 februari 2018 

 Van Marieke Harkink 

 

Aanwezig de heer M. Meijering / mevrouw S. Kolkman / mevrouw E. Martin / mevrouw M. Sieben / 

de heer L. van Aalst / mevrouw J.H. Harkink MSc 

 

Afwezig de heer M. de Vries 

 

 

Pagina 1 van 2 

 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs van 25 schoolbesturen voor primair (speciaal) 
onderwijs in de gemeenten Brummen, Berkelland, Zutphen, 
Lochem, Voorst en een deel van Bronckhorst. Goed onderwijs 
maak je samen! 

 

 
 

 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld.     

 

 

2. Vaststellen notulen vergadering dd. 15-01-2018 

De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken      

Ingekomen stukken zijn:  

 Declaratieformulier reiskosten voor OPR-leden.   

 Afmelding van enkele scholen m.b.t. de vacature en verkiezingen van OPR.     

 Uitnodiging van landelijke evaluatie passend onderwijs voor deelname aan focusgroep over de 

basisondersteuning. Mevr. Kolkman neemt namens de OPR deel aan het onderzoek.  

 

 

4. Verkiezingen en gevolgen van uitblijven reacties     

 Het SWV heeft de vacatures van de OPR opnieuw onder de aandacht gebracht bij schoolbesturen. 

 Op de vraag van de voorzitter naar ideeën voor aanvullende acties, wordt het volgende 

voorgesteld:  

o Een voorbeeld wervingstekst opstellen dat scholen in nieuwsbrief kunnen plaatsen;  

o Een themabijeenkomst organiseren voor (G)MR’en; 

o Een wervingsbureau inschakelen;  

o Andere communicatiemiddelen inzetten, zoals video.  

 Een themabijeenkomst spreekt de OPR-leden, vanwege het persoonlijke karakter, het meeste aan. 

De directeur van het SWV biedt aan om een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren, waarbij 

bijvoorbeeld ook het nieuwe ondersteuningsplan en/of de middelen passend onderwijs worden 

toegelicht.  

  

  



 

 
Pagina 2 van 2   

 

 
 

Datum 10 april 2018 

Referentie 1803-0005 

 

5. Concept-ondersteuningsplan 2018-2022  

 

a. Toelichting door directeur SWV  

Het ondersteuninsplan is opgesteld als een strategisch beleidsplan. Het beschrijft de richting en 

doelen voor de komende jaren op hoofdlijnen. Het ‘hoe’ is nadere uitwerking.  

 

b. Vragen van OPR-leden  

OPR-leden hebben hun vragen over het concept-ondersteuningsplan ter voorbereiding op de 

vergadering naar de directeur gestuurd. De directeur heeft de vragen schriftelijk beantwoord en 

licht deze toe.  

OPR-leden geven aan de antwoorden helder en concreet te vinden.  

 

c. Vervolgafspraken 

 De voorzitter stuurt de vragen van dhr. De Vries naar de directeur met het verzoek om deze te 

beantwoorden.  

 De OPR-vergadering van 12 maart wordt verplaatst naar 9 april 2018 om 18.00 uur. Tijdens 

deze vergadering neemt de OPR een instemmingsbesluit over het nieuwe ondersteuningsplan.  

 De voorzitter informeert dhr. De Vries over de nieuwe vergaderdatum.  

 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen.  

 

 

7. Afsluiting   

De voorzitter sluit de vergadering.          

 

 
De volgende OPR vergadering is op maandag 9 april 2018 van 18.00 – 20.00 uur.  

(De vergadering op 12 maart 2018 vervalt) 


