
 

Notulen Ondersteuningsplanraad (OPR) SWV VO Deventer  
Vastgesteld d.d. 23-11-2021  
 
Datum:  28 september 2021 
Tijd:   16.30 uur - 18.00 uur 
Locatie:  het Stormink 
Uitgenodigd:     Personeelslid Het Stormink - voorzitter 

Personeelslid (L) VSO de Linde 
Personeelslid VSO Deventer 
Personeelslid De Boerhaave 
Directeur SWV VO Deventer 

  Beleidsmedewerker SWV VO Deventer – notulen 
Afwezig m.k.: Personeelslid (D) VSO de Linde 

Ouderlid Het Stormink 
Personeelslid Arkelstein 
 

 
1) Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ouderlid het Stormink en 
Personeelslid (D) VSO de Linde hebben zich om persoonlijke redenen afgemeld voor de OPR. 
 

2) Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3) Notulen OPR 22-06-2021 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
- Samenstelling OPR en rolverdeling 

o Minimale bezetting voor deze OPR is 8 personen (SWV bestaat uit 4 besturen), 
verhouding moet 50/50 personeel/ouders/verzorgers(leerlingen) zijn. 
Idee is om ouders (wellicht die raakvlakken hebben met passend onderwijs?) 
persoonlijk te benaderen. “Wil je meedenken over passend onderwijs”? 

o Personeelslid VSO Deventer stelt zichzelf beschikbaar als secretaris.  
- Intentieverklaring overdracht van Pluryn naar SOTOG is onlangs getekend. Binnen 

afzienbare tijd wordt een definitieve go/no go gegeven.  
 

4) Medezeggenschapsreglement OPR 
I.v.m. de te minimale bezetting is instemming verlenen vandaag niet mogelijk.  
 
Opmerkingen: 
Artikel 4.2 : aanpassen naar 8-10 personen. 
Hoofdstuk 3 : verkiezingen; tot nu toe nog niet aan de orde geweest. 
Artikel 16.1 : vergaderingen zijn openbaar, tenzij de OPR anders besluit. 
Artikel 22  : toekomstgericht, nu nog niet van toepassing. 
Artikel 23  : publiceren op website samenwerkingsverband. 
Artikel 27 : Personeelslid (L) VSO de Linde stelt zichzelf beschikbaar als 

plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter neemt tevens rol penningmeester 
op zich. 

Toelichting : verwijderen  
 



 

N.B. Jaarlijks agenderen of je conform reglement te werk gaat. 
 

 
5) Medezeggenschapsstatuut 

I.v.m. de te minimale bezetting is instemming verlenen vandaag niet mogelijk.  
 
Opmerkingen: 
- Statuut moet iedere twee jaar vastgesteld worden 
- Samenstelling OPR moet 8-10 leden worden 

 
 

6) Huishoudelijk reglement 
I.v.m. de te minimale bezetting is instemming verlenen vandaag niet mogelijk.  
 
Geen opmerkingen 

 

Instemming agendapunten 4, 5 en 6: 
 

Statuut en reglementen: alle aanwezigen stemmen in met het statuut en de reglementen. 
Personeelslid Arkelstein wordt benaderd (secretaris) om digitaal wel/niet in te stemmen.  
 

 
7) W.v.t.t.k.  

Geen  
 

8) Rondvraag 
Geen 
 

9) Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 18.00 uur.  

 
 
Vergaderdata schooljaar 2021-2022 
 

Datum 
 

Tijd Locatie 

23 november 2021 16.30 uur – 18.00 uur VSO de Linde (Rubensstraat 6) 
 

1 februari 2022 
 

16.30 uur – 18.00 uur  

12 april 2022 
 

16.30 uur – 18.00 uur  

21 juni 2022 
 

16.30 uur – 18.00 uur  

Op 2 momenten zal een lid van het bestuur van het SWV aansluiten bij de vergadering 
 
  



 

Actielijst 
 

Actie Wie 
 

Gereed 

Jaarplanning op agenda 
(input o.a. uit statuut) 
 

Voorzitter/secretaris 23 november 2021 

Zodra gereed: algemene mail naar secretaris 
van MR-en dat info over OPR op website SWV 
te vinden is. 
 

Secretaris Januari 2022 

Deelnemerslijst OPR Personeelslid De Boerhaave 23 november 2021 
 

Wendy Bosman digitaal vragen ten aanzien 
van instemming statuut en reglementen. 
 

Secretaris z.s.m. 

Ouders benaderen voor deelname OPR Allen z.s.m. 
 

 
 
 
 
 


