
 

Notulen ondersteuningsplanraad (OPR) SWV VO Deventer  
Vastgesteld d.d. 03-02-2022 
 
Datum:  23 november 2021 
Tijd:   16.30 - 18.00 uur 
Locatie:  VSO Deventer, Splithofstraat 1  
Aanwezig: Personeelslid, het Stormink - voorzitter 

Personeelslid, VSO Deventer – secretaris  
Personeelslid, VSO de Linde 
Personeelslid, Arkelstein 
Directeur SWV VO Deventer 

  Beleidsmedewerker SWV VO Deventer – notulen 
Afwezig m.k.: Personeelslid, de Boerhaave 
 
 

1) Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder personeelslid 
Arkelstein als nieuw OPR-lid.  
 

2) Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3) Notulen OPR 28-09-2021  

Vanaf heden worden de notulen geanonimiseerd t.b.v. het publiceren op de website. 
De notulen van 28-09-2021 worden hierop aangepast en daarmee vastgesteld.  
 

4) Toelichting kosten en baten SWV adviseur Planning en Control OBT 
Zie presentatie  
 
Presentatie gericht op: 

➢ Financiën 
➢ Ontwikkelingen: 

- Signaleringswaarde 
- Vereenvoudiging bekostiging (van 1 oktober naar 1 februari) 

 
5) Instemming medezeggenschapsreglement, medezeggenschapsstatuut en huishoudelijk 

reglement OPR 
Personeelslid Arkelstein is ook akkoord, hiermee unanieme instemming reglementen + 
statuten. De stukken worden geagendeerd voor de bestuursvergadering op 9 december a.s.   
 
NB Vanaf de volgende OPR-vergadering wordt er gewerkt conform de nieuwe 
reglementen/statuten. 
 

6) Jaarplanning  
De jaarplanning wordt doorgenomen en aangevuld/bijgewerkt.   
De secretaris zal, in afstemming met de directeur SWV, voor de volgende OPR-vergadering een 
bestuurslid uitnodigen.  

 
7) Lijst OPR leden  

Zie bijlage, telefoonnummers worden toegevoegd (secretaris).  
 
Bezetting OPR: Ouders/leerlingen moeten nog worden toegevoegd, bij voorkeur 4 personen: 

file:///C:/Users/Docent/Desktop/2021%2011%2023%20Presentatie%20Robin%20ter%20Mors.pdf


 

- Directeur SWV informeert bij de School voor Persoonlijk Onderwijs (ouders).  
- Vanuit VSO Deventer is een verzorger beschikbaar maar deze leerling valt onder 

een ander SWV. Personeelslid VSO Deventer stemt af met betreffende ouder.   
- Het blijft van belang om te werven (via de persoonlijke benadering)! 

 
8) Vaststellen locaties vergaderdata 1 februari  wordt 3 februari, 12 april en 21 juni  

De vergadering van 1 februari verplaatst naar 3 februari 15.00 uur – 16.30 uur, locatie de 
Marke Zuid lokaal 209. De vergaderingen van april en juni vinden respectievelijk plaats op VSO 
de Linde en de Boerhaave (zie onderstaand vergaderschema).  
 

9) W.v.t.t.k.  
Geen 
 

10) Rondvraag  
Geen 

 
11) Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 17.55 uur met dank voor ieders aanwezigheid 
 
 
Vergaderdata schooljaar 2021-2022 
 

Datum* 
 

Tijd Locatie 

3 februari 2022 
 

15.00 uur – 16.30 uur De Marke Zuid - Lokaal 209  

12 april 2022 
 

16.30 uur – 18.00 uur VSO De Linde  

21 juni 2022 
 

16.30 uur – 18.00 uur De Boerhaave 

 
*er bestaat een mogelijkheid dat de geplande vergaderingen in onderling overleg naar een andere 
dag/tijd verschuiven indien er nieuwe OPR-leden toe zullen treden waarvoor bovenstaande data 
niet passend zijn.  
 

  



 

Actielijst 
 

Actie Wie 
 

Gereed 

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

Secretaris Januari 2022 

Bestuurslid uitnodigen vergadering 3 
februari 2022. 
 

Secretaris 3 februari 2022 

Deelnemerslijst OPR; telefoonnummers 
toevoegen 
 

Secretaris 3 februari 2022 
 

Ouders benaderen voor deelname OPR Allen 
 
- Directeur SWV benadert SvPO 
 
- Personeelslid VSO Deventer 
stemt af met verzorger 

z.s.m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


