
 

Agenda OPR 20.1013 

 

  
AGENDA 

bijeenkomst OPR  
 

Datum en tijd 13 oktober 2020, 19.00 – 20.30 uur 

Plaats  MS Teams 

Voorzitter  Bertine Mink van der Molen 

Leden Ruben Bloemen (De Kleine Prins, vertegenwoordiger personeel), Agnes ter Elst (Fritz Redl, 

vertegenwoordiger personeel), Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen (NUOVO Scholengroep, 

vertegenwoordiger personeel), Sylvia van Lieshout, (Willibrord Stichting, vertegenwoordiger 

ouders), Marloes van Erp (Willibrord Stichting, vertegenwoordiger personeel) 

Namens SWV Ank Jeurissen (directeur Sterk VO), Harriët Smit (programmaleider passend onderwijs) 

Gast  

Toehoorder Seline Roelofsen, namens de MR van Sterk VO  

   

1. Welkom en opening door de voorzitter (19.00 uur) 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

3. Evaluatie  OPR training van 20 januari 2020 

- Wat zijn de ervaringen en belangrijkste opbrengsten voor ieder?  

Hoe ziet de OPR de follow up hiervan? 

- Bijlage 3: Bezetting en samenstelling OPR (zie rooster van aftreden) 

 

4. Mededelingen vanuit de OPR en Sterk VO 

- Contact met SWV Utrecht PO 

- Wijziging rechtsvorm Sterk VO van stichting in vereniging per 1 januari 2021 

- Bijlage 4: het bestuur is op 9 juni akkoord gegaan met de actualisatie van het ondersteuningsplan 

- Landelijke evaluatie passend onderwijs 

 

5. Verslag bijeenkomst OPR 14 januari 2020 

- Bijlage 5: ter vaststelling 

 

6. Jaarverslag 2019 OPR 

 

7. Brainstorm over dekkend aanbod passend onderwijs 

- Inbreng van een eigen casus: heb je een voorbeeld van een leerling voor wie het een ingewikkelde 

zoektocht/proces was om een passend aanbod aan onderwijs en ondersteuning te organiseren? Wat ging 

er goed en wat minder? Wat was wel of niet duidelijk in dit proces voor alle betrokkenen? Wat is onze 

reflectie erop? 

- Uitnodiging tot een bredere brainstorm over inclusief onderwijs, toewerken naar een visie van Sterk VO 

op inclusief onderwijs  

 

8. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting (20.30 uur) 

Volgende vergaderdata: 26 januari 2021 en 6 april 

Spreker en thema voor de volgende vergadering 

 

Bijlagen die interessant zijn om te lezen: 

 Rapport van de onderwijsraad: 

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-inclusiever  

 Inspiratieregio’s (zie bijlage) 

 Staat van de ouders: https://www.onderwijsdatabank.nl/110845/de-staat-van-de-ouder-2020/  

   

 

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-inclusiever
https://www.onderwijsdatabank.nl/110845/de-staat-van-de-ouder-2020/

