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Notulen OPR 

 
Datum  19 maart 2020 
Aanwezig Bart Bomer, Brigitte Bullée, Karin van Dijk, Henriëtte de Groot, Manon Haanepen, 

Roberta Hofman, Sarah de Jonge, Ties Koopmans, Elske Nijdam, Susanne Piras 
(voorzitter), Marleen Strengers, Hanneke Vink, Frederiek Westerveld, Gerard 
Wildenbeest 

Afwezig Wendy Plucker en Sarah Willems 
Notulist Esther Nulden 
Locatie  Via Microsoft teams 
Tijd  19.30 – 20.00 uur 
 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering.  
 

Mededelingen 
Karin van Dijk zal deelnemen aan de werkgroep financiën namens de OPR.  

 
2. Vaststelling notulen d.d. 20-02-2020 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Ondersteuningsplan 

De versie die de OPR voor de vergadering van 20 februari 2020 ontving, is ook aan het 
toezichthoudend bestuur voorgelegd. De OPR gaat er vanuit dat de opmerkingen die de OPR 
maakte op 20 februari 2020 verwerkt worden in de definitieve versie. Er is geen aangepaste versie 
van het ondersteuningsplan verspreid. Als het toezichthoudend bestuur een wijziging wil 
aanbrengen in het ondersteuningsplan, dient het ondersteuningsplan opnieuw aan de OPR ter 
instemming voorgelegd te worden.  
 
De OPR stelt vast dat het ondersteuningsplan voldoet aan de wettelijke eisen. De concrete 
uitwerking wordt in jaarplannen opgenomen. De OPR neemt zich voor de jaarplannen goed te 
volgen en verwacht dat de OPR op dezelfde wijze als bij het ondersteuningsplan wordt 
meegenomen in de communicatie over de jaarplannen.  
 
Hoe de scholen de financiën hebben ingezet, wordt gevolgd door de GMR-en (en MR-en) van de 
scholen. De leden van de OPR die geen (G)MR-lid zijn, kunnen hiernaar informeren bij hun 
(G)MR.  
 
De voorzitter brengt het ondersteuningsplan 2020-2024 in stemming.  
De OPR stemt unaniem in met het ondersteuningsplan 2020-2024.  
De voorzitter zal aangeven dat de OPR unaniem instemt in de verwachting dat de door de OPR 
gemaakte opmerkingen op 20 februari 2020 over concrete uitwerkingen worden meegenomen in 
de jaarplannen en dat leerlingen worden opgenomen in de in de vertegenwoordigersgroepen van 
de ondersteuningsplanraad op pagina 4. 

 
4. Rondvraag 

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.  
 

5. Sluiting 
Het volgende overleg vindt plaats op 4 juni 2020 om 19.30 uur.  
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.00 uur.  


