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Notulen Ondersteuningsplanraad 13 september 2016 

 

Aanwezig: 

Carola van der Schrier (Spaarnesant, voorzitter)  

Lucas Rurup (directeur swv)  

Jarl Baas (Haarlem Schoten) 

Ria van de Scheer (namens Jongleren) 

Wilfra Marseille (namens de Vrije School Zuid-Kennemerland) 

Michelle Mutschelknauss (namens Sint Bavo) 

  

Afwezig met bericht: 

Elly Lodewijkx 

 

Notulen: 

Anneke Nieuwboer 

 

 

1 Opening en welkom  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom bij de eerste vergadering 

van dit schooljaar. Er is bericht van verhindering ontvangen van Elly. Er zijn nog twee 

vacatures.  

We verwelkomen Wilfra Marseille van de Vrije school Zuid-Kennemerland (personeelslid voor 

groep 1) als nieuw lid van de OPR.  

 

2a. Agenda vaststellen 

Aan de agenda wordt agendapunt 2b. toegevoegd “hoe om te gaan met vacatures OPR?” 

 

2b. Vacatures OPR, hoe hiermee om te gaan 

De MR’s hebben vaak te kampen met vacatures. De bestuurders zullen nogmaals gericht 

worden aangeschreven. Het zal ook ter sprake worden gebracht op de avond voor MR’s en 

GMR’s op 25 oktober. De tekst voor de vacature wordt door Michelle aangepast 

  

3. Notulen van 14 juni 2016 inclusief de actiepunten vaststellen 

Op blz. 2 dient de tekst de directeuren van de so- en sbo-scholen komen gezamenlijk tot een 

oplossing te worden aangepast.  ?? Nieuwe tekst: De so- en sbo-directeuren schrijven een plan 

met betrekking tot de structuur van so en sbo.  

 

4. Activiteitenplan 2016 – 2017 

Alle scholen moeten een schoolondersteuningsplan SOP hebben, in ZK noemen we dit het 

onderwijsprofiel. De leerkrachtmiddagen zaten binnen heel korte tijd vol. Er komt hiervoor geen 

uitbreiding. De wetgeving verplicht ons ondersteunend te zijn richting de leerkrachten, is ook 

een eigen wens, maar SWV wil gericht blijven aanbieden. Wij willen niet de scholing van 

besturen overnemen. Er is vanuit het swv twee keer per jaar overleg met de verschillende 

academies van de verschillende grote besturen over workshops. De eenpitters worden hier niet 

bij betrokken.   

Het IKC start na de herfstvakantie. Op de Trapeze start een project met jeugdzorg. Dit is voor 

kinderen die nergens onderwijs kunnen volgen en hele intensieve zorg nodig hebben. Dit gaat 

om maximaal 3 kinderen.  
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Op 1 november wordt er een bijeenkomst gehouden van de Universiteit Nijmegen over 

hoogbegaafden in de reguliere scholen in hotel Haarlem Zuid.  

Het event dat dit jaar is gehouden, zal ook volgend jaar weer worden gehouden.  

 

5. Themabijeenkomst met achterban voorbereiding – taken afspreken 

Dit is de derde bijeenkomst die gehouden wordt voor de MR’s en GMR’s. 

Voor deze bijeenkomst is aan de versterking medezeggenschap in de persoon van Joos Vreuls 

informatie opgevraagd door de OPR.  

Er wordt gedacht aan het instellen van een aantal gesprekstafels (in carrouselvorm). Er worden 

drie rondes gehouden. De OPR-leden en Lucas zullen de gesprekstafels leiden. Er is plaats voor 

maximaal 56 aanmeldingen vanuit de MR’s/GMR’s. Geprobeerd wordt om nieuwe ideeën op tafel 

te krijgen.  

Gekeken wordt waar de MR’s behoefte aan hebben. Weet de MR hoe de 

ondersteuningsmiddelen worden besteed op school? Men stelt voor dat de MR het 

activiteitenplan mee neemt op de avond.  

Er zal nagezocht worden hoe het zit met instemmings- en adviesrecht voor de MR.  

Carola maakt een opzet voor de uitnodiging. Mensen kunnen zich inschrijven voor de 

bijeenkomst op het e-mailadres van de OPR.  

De locatie Haarlem-zuid zal worden vastgelegd voor de bijeenkomst. We rekenen op ongeveer 

60 mensen. Er wordt gewerkt met 7 gesprekstafels. Er wordt gestart met een plenair gedeelte. 

Carola opent de vergadering, daarna houdt Lucas een praatje, Jarl geeft uitleg en daarna zal er 

in gesprekstafels aan de slag worden gegaan. De avond start om 20.00 uur, OPR-leden zijn om 

19.30 uur aanwezig.  

 

6. Mededelingen vanuit het samenwerkingsverband – Lucas Rurup, thuiszitters 

Op 1 november wordt er een studiedag gehouden inzake het project day a week. 

Er is een nieuwe medewerker aangesteld, te weten Johanneke Mijnhardt. Zij gaat werken als 

consulent.  

De nieuwsbrief is gemaild. Deze verschijnt iedere maand en wordt ook aan de OPR-leden 

gestuurd. 

Bij thuiszitters gaat het om leerlingen die geen regulier onderwijs volgen.  

Er worden 43 leerlingen per jaar intensief gevolgd. Op dit moment is er sprake van 7 

thuiszitters.  

 

7. Rondvraag en sluiting 

Jarl laat weten dat dit zijn laatste OPR jaar is. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Hij is ook gestopt 

met de GMR.  

  

 

 

 

Data OPR-vergaderingen schooljaar 2016-2017 

25 oktober    Themabijeenkomst 

6 december    Begroting 2017 

Overleg met voorzitter van Bestuur 

21 maart (en eventueel 4 april)  Ondersteuningsplan 

13 juni     Activiteitenplan 

 

 


