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Datum:  09-03-2022 

Aanvangstijd:  19.30 uur  

Locatie:  Jean Monnetpark 15 – Locatie SWV 

  

Aanwezig, vanuit het SWV:  Anja Baars 

Aanwezig vanuit de OPR: Annika, Arco, Arjen, Annet K, Ingrid, Madelon, Marit, Marjolein, 

Sylvia 

Afwezig: Annet P, Pieter, Marieke, Rinske  

 

 Welkom + mededelingen + actiepunten (+ presentielijst) 

• Vaststellen notulen.  

• Aanvullingen agenda?  

• Status actiepunten 

19.30 uur 

 OPR 1e deel 

• Voorbespreken Addendum  

Vragen n.a.v het addendum:  

- Benieuwd naar de lijst met 25 verbeterpunten. 

Antwoord: lijst is al bekend. Anja kan dit document aanleveren. 

- Benieuwd naar de tools en tijd van de kindgesprekken (pag 3) 

Antwoord: Bijna alle scholen hebben de beschikbare formatie nog niet 

gebruikt. Dit bedrag staat bij de schoolbesturen bij de reserves. Anja wil 

bepleiten om het geld nog een jaar langer beschikbaar te laten. Blijft dit 

dan beschikbaar voor kindgesprekken of evt voor lichte ondersteuning. 

- Benieuwd naar wat het inzetten van preventief inzetten 

schoolmaatschappelijk werk heeft opgeleverd. (Pag 4) 

Antwoord: graag over hebben op ander moment. Er is al info over, maar 

dit is nog niet volledig. 

- Benieuwd naar inclusiever onderwijs. Wat doet het SWV nu al om daar 

tzt te komen? Hoe is dit vorm te geven? Visie, puzzels, parels. 

Antwoord: veel vormen van inclusie; pedagogisch, locatie, cultuur,.. SO 

blijft nodig. De vraag voor de komende tijd is; waar willen we naar toe 

werken? Hier denken we als OPR graag over mee. Er zijn zeker stappen 

te maken in het inclusiever maken van het onderwijs en van de 

maatschappij. 

- Aanpassing nodig op pag 6? Is OZO verbindzorg vrijwillig of verplicht?  

Antwoord: Anja gaat het aanvullen. 

- Financiële middelen tools en tijd voor kindgesprek zijn er. Alleen er zijn 

geen mensen voor. Het komt niet van de grond. Wat gebeurt er met het 

geld wat overblijft? 

- In hoeverre hebben de proeftuintjes waarde voor nu? 

Antwoord: iedere school kan het blijven gebruiken als naslagwerk. Het 

gedachtengoed blijven gebruiken. Kan helaas niet over heel Apeldoorn 

uitgerold worden. 

- Bouw: hoe zit het met het netwerk om kennis te delen? 

Antwoord: 24 maart is hier een bijeenkomst over en wordt er gekeken 

hoe het verder gaat. Vervolg wordt dan besproken. 

- Wat is de staat van het Ogo. 

Antwoord: is morgen. 

- Wat meer ordening in het addendum zou fijn zijn; sommige projecten 

lopen nu, sommige onderdelen zijn al gerealiseerd. Dit helpt de OPR ook 

met evalueren tzt. 

19.40 uur 
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 Actualiteiten en punten vanuit het SWV 

Aangeleverde stukken:  

• De OPR stemt in met het Addendum. 

• Bijeenkomst nodig met het SWV van het VO. Willen we een 

gezamenlijk steunpunt. Afstemmen is belangrijk. Voorstel: met 

beide OPR-en bij elkaar gaan zitten. Met concrete punten/ agenda 

en met elkaar afvinken. Er moeten ook leerlingen mee gaan 

denken; graag als OPR meedenken over hoe invullen. 

 

Bespreken 

• Addendum 

• Oudersteunpunt 

o Hoe focus op steunen?  

o volg link voor meer achtergrond informatie 

20:15 

 OPR 2e deel 

• Verslag gesprek, PMR 19 januari - Annet en Arjen 

Gesproken over het functioneren en over het zoeken naar verbinding 

tussen OPR en PMR. Hier komt een vervolg op 

• OPR  

o Werkgroepen  

o Borging continuïteit  

o 12 april 

21:00 

 Rondvraag 21:30 

 
 

 

 

 

Actiepunten OPR 

Punt Wie Wanneer afgehandeld 

Jaarverslag Arco Januari 2022  

Addendum Allen Maart 2022  

Contactgegevens Allen Maart 2022  

 
Punt Wie Wanneer afgehandeld 

Lijst met 25 verbeterpunten Anja Maart 2022  

Aanvulling pag. 6: verbindzorg Anja Maart 2022  

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/10/Leidraad-Samen-bouwen-aan-ouder-en-jeugdsteunpunten.pdf
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Evalutie schoolmaatschappelijk werk Anja Volgende agenda  

 

Punt Wie Wanneer afgehandeld 

Voorstel 5 april overleg met OPR VO Allen 5 april  

    

    

 

 

Besluitenlijst OPR 

  

 
 

OPR Jaarplanning 2020-2021 
Datum OPR data Bestuur data 

 o Dinsdag 25 januari 

o Woensdag 9 maart  

o Dinsdag 12 april 

o Dinsdag 14 juni  

o 22 februari 2022 

o 7 april 2022 

o 21 juni 2022 

 


