
 

 

          
 

 

Verkort verslag Ondersteuningsplanraad 23 juni 2020 
 
De situatie op de scholen 
De OPR inventariseerde onder de leden hoe de situatie op de scholen is, nu ze weer volledig open 
zijn. Het blijkt dat de meeste kinderen weer naar school komen, al moest daar in de beginfase veel 
energie in worden gestoken. In het s(b)o zijn kinderen met een kwetsbare gezondheid nog steeds 
niet aanwezig. Bij leerlingen met een taalachterstand is die, door de maandenlange afwezigheid van 
school, alleen maar groter geworden. 
 
De OPR geeft aan dat er veel animo is voor de zomerschool. Er was al uitbreiding van 250 naar 500 
plekken, maar het had nog groter opgezet kunnen worden. Nu worden veel kinderen teleurgesteld 
die daar ook baat bij zouden hebben.  
 
Jaarverslag 2019 
De OPR vraagt naar de voortgang van het project meer- en hoogbegaafden. Er blijkt achter de 
schermen veel te gebeuren. De OPR verzoekt om betrokken te worden bij de uitvoering van de 
plannen.  
 
In het kader van het kwaliteitsbeleid wordt de financiële verantwoording door de verschillende 
besturen, met betrekking tot de inzet van het ondersteuningsbudget, geagendeerd voor de volgende 
vergadering.  
 
Begroting 2020 
Tijdens de vorige vergadering heeft de OPR geadviseerd om niet teveel in te teren op de reserves, 
gezien de risico’s op groei van s(b)o. Het bestuur heeft in het overleg met de auditcommissie nu 
afgesproken om hiervoor onder de post Nieuw Beleid € 60.000 te reserveren. De begroting 2020 
wordt geagendeerd voor het volgende overleg van de OPR met de Raad van Toezicht.  
 
Plaatsingen in s(b)o 
De OPR constateert dat er grote verschillen zijn in aantallen TLV-toekenningen tussen de scholen en 
tussen de verschillende besturen. Dit heeft te maken met kwaliteitsbeleid: het doelmatig inzetten 
van de gelden. De coördinatie geeft aan dat dit de aandacht heeft van de besturen. Zij hebben de 
opdracht om zelf een analyse te maken.  
 
Bezetting OPR volgend jaar 
De huidige voorzitter, Nezjma van Binsbergen, neemt afscheid van de OPR. Vanuit de geleding 
worden Bianca Batenburg en Hanneke van den Hout benoemd voor een gezamenlijk voorzitterschap. 
Er staan nog twee vacatures voor OPR-lid open. 
De vergaderplanning 2020-2021 wordt vastgesteld.  
 
Krant samenwerkingsverband 
De onlangs verschenen krant van het samenwerkingsverband is positief ontvangen door de leden van 
de OPR.  
 
Datum volgende vergadering 
De volgende OPR-vergadering is gepland op woensdag 23 september 2020.  


