
Agenda OPR 18.1009 

 

  
AGENDA 

bijeenkomst OPR  
 

Datum en tijd 9 oktober 2018, 19.00 – 20.30 uur 

Plaats  OPDC Utrecht, Van Lieflandlaan 117, vergaderzaal begane grond 

Voorzitter  Bertine Mink van der Molen (NUOVO Scholengroep, vertegenwoordiger ouders) 

Leden Ruben Bloemen (De Kleine Prins, vertegenwoordiger personeel), Helene Gaasbeek (PCOU, 

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), Dick de Wit (SEB VO, 

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

personeel) 

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

Gast Helen Heemskerk (medewerker Loket Passend Onderwijs Sterk VO) 

Toehoorder Antoinette Terberg, namens de MR van Sterk VO 

 

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

 

2. Vaststellen van de agenda  

 

3. Ontwikkelingen in de schoolloopbaan van jongeren (Helen Heemskerk) 

- Inzoomen op twee thema’s die ook onderling verband hebben: ontwikkeling schooladviezen/prestatie-

druk en ontwikkelingen rond hoogbegaafdheid. 

 

4. Mededelingen vanuit de OPR en Sterk VO (19.30 uur) 

- Terugkoppeling openingsfestival Sterk VO 13 september – zie hier voor een impressie van de middag. 

- Landelijk onderzoek naar het functioneren van de OPR, toelichting door Ruben/Bertine. 

- In company-training over het nieuwe ondersteuningsplan in oktober; toelichting door Ruben. 

- Testen van de inzagefunctie voor ouders in Onderwijs Transparant, toelichting door Sylvia. 

 

5. Verslag bijeenkomst OPR 17 april 2018 (19.35 uur) 

- Bijlage 4: Ter vaststelling. 

 

6. Conceptjaarverslag 2017 OPR (19.40 uur)  

- Bijlage 5: Ter vaststelling. Het conceptjaarverslag is op 5 september toegezonden met het verzoek 

eventuele opmerkingen aan Ruben door te geven. In bijgevoegde versie zijn deze opmerkingen 

verwerkt. 

 

7. Reglement OPR (19.55 uur) 

- Bijlagen 6.a en 6.b: In de vorige vergadering is afgesproken uit te zoeken in hoeverre het vaststellen en 

gebruik van regels voor ‘toehoorders’ is toegestaan. In de bijlage geeft Iris haar bevindingen weer. 

Conclusie is dat er geen ‘toehoordersreglement’ opgesteld hoeft te worden, maar dat aanpassing van 

artikel 19 van het Reglement Ondersteuningsplanraad (bijlage 6.a) voldoende is. Bijlage 6.b is een 

toelichting op en wijziging van artikel 19.  

 

8. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting (20.15 uur) 

- Bespreekpunten/thema volgende vergadering(en): communicatie en delen van kennis die binnen de 

scholen aanwezig is en wordt toegepast. 

- Samenstelling OPR per juni 2018, zie hier de actuele situatie: vertegenwoordiging Bertine; 

wervingsactiviteiten voor nieuwe leden. 

- Voorstel om één keer per jaar een evaluatie met eten te organiseren (vierde bijeenkomst). 

 

 

 

 

https://www.sterkvo.nl/news/sterk-vo-presenteert-opbrengst-vijf-jaar-passend-onderwijs-in-utrecht-en-stichtse-vecht/
https://www.sterkvo.nl/wp-content/uploads/Onze_organisatie/Werkwijze/OPR/Samenstelling-OPR-juni-2018.pdf

