
Notulen ondersteuningsplanraad (OPR) SWV VO Deventer  
Vastgesteld d.d. 21 juni 2022 
 
Datum:  12 april 2022 
Tijd:   16.30 uur – 18.00 uur 
Locatie:  VSO de Linde, Rubensstraat 6 te Deventer  
Aanwezig: Personeelslid, het Stormink - voorzitter 

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

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

1) Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2) Vaststellen agenda  
De agenda wordt aangevuld met ‘vergaderdata 2022-2023’. 

 
3) Notulen OPR 3 februari 2022  

Naar aanleiding van: 
- Statuut is ondertekend en kan op de website van het SWV geplaatst worden (actie 

beleidsmedewerker SWV VO Deventer). 
- Proces Ondersteuningsplan: moet in februari 2023 gereed zijn. Eind april/begin mei 2023 

kan het dan naar de inspectie. Inmiddels gestart met schrijven. Juni 2022 eerste 
conceptteksten agenderen voor OPR.  

Aanpassen: 
- Deze school moet worden SvPO 
 
De notulen worden met bovenstaande opmerkingen vastgesteld.  

 
4) Meerjarenbegroting van het SWV  

Robin ter Mors geeft (via Teams) een korte toelichting;  
- komende twee kalenderjaren reserve afbouwen, verstrekken aan VO-scholen (bedrag per 

leerling).  
- NPO-gelden zijn voor twee schooljaren toegekend (2021-2022 en 2022-2023).   
- Uitleg gegeven over LWOO opting out, hoe dat terug te vinden is in de begroting. 
- Gesproken over de ambitie ‘minder verwijzingen naar VSO’/daling 30 leerlingen per jaar en 

de scenario’s wanneer dat niet gehaald wordt. Er ligt een hele grote opdracht.  
- Groeibekostiging vervalt omdat teldatum van 1 oktober naar 1 februari verschuift, voor 

leerlingen die na 1 februari in VSO instromen moet je een vangnetconstructie vormgeven 
(besluitvorming moet nog plaatsvinden, landelijke regeling zal rond april 2022 gepubliceerd 
worden).  

- Totale lasten PRO lopen op omdat aantal PRO leerlingen in de prognose ook oploopt. 
- Subsidie HB; proberen duurzaam in te zetten.  

 
OPR stemt in met de meerjarenbegroting.  
 
 



5) Rooster van aftreden  
Kolom wordt toegevoegd aan deelnemerslijst (actie secretaris) 

 
6) Concept jaarverslag 2021 

Het concept wordt doorgenomen, opmerkingen: 
- De tekst bij de koppen: Hoe is de OPR georganiseerd? En Wie zitten er in de OPR? 

Aanpassen; 
- Anonimiseren 
De secretaris past het concept aan en stuurt deze daarna voor akkoord naar alle leden. Zodra 
allen akkoord zijn kan het op de website van het samenwerkingsverband gepubliceerd worden.  
 

7) Hoe staat het met de werving van nieuwe ouders? 
Rechtstreeks persoonlijk benaderen werkt het beste. Het idee is om vanuit het jaarverslag een 
flyer te maken. Tevens wordt het onder de aandacht gebracht bij de 
ondersteuningscoördinatoren (agenderen voor werkgroep OC-ers en IB-ers).  
 

8) W.v.t.t.k.  
Vergaderdata 2022-2023: 

- 5 keer plannen; 3 keer dinsdag, 2 keer donderdag (16.30 uur - 18.00 uur) 
- Beleidsmedewerker komt met voorstel per mail.  

 
9) Rondvraag  

Geen 
 

10) Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 18.06 uur met dank voor ieders aanwezigheid 

 
 
Vergaderdata schooljaar 2021-2022 
 

Datum* 
 

Tijd Locatie 

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 Mei 2022 

Ouders benaderen voor deelname OPR 
 
Agenderen OC-en en IB-ers 
 

Allen 
 
Marc van Rooden 

 
 
30 mei 2022 

Jaarverslag OPR: 
- Aanpassingen verwerken en mailen naar 
OPR-leden voor akkoord.  
- Na akkoord plaatsen op website SWV. 
 

 
Secretaris  
 
Beleidsmedewerker SWV 

 
Juni 2022 
 
Juni 2022 

Toevoegen jaarplanning:  
Jeugdhulp en onderwijs 
 

Secretaris April 2022 

Rooster van aftreden: 
Kolom toevoegen aan deelnemerslijst 
 

Secretaris Juni 2022 

Statuut OPR op website Beleidsmedewerker SWV Juni 2022 
 

Vergaderplanning 2022-2023 
 

Beleidsmedewerker SWV Juni 2022 

Vast agendapunt OPR:  
nieuw ondersteuningsplan 
 

Secretaris 
 

Juni 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


