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WWW.AMSTELRONDE.NL 

Verslag van de OPR 10 juni 2020 Actie 

Aanwezig; 

Aalsmeer: Leonore Melkert 

Amstelveen: Liliana Lopes, Marieke Tettenroo  

Ouder-Amstel: 

SO en SBO: Marije Stolk, Saskia van den Broek 

Uithoorn: Kelly Petrus, Jeanette Hautus 

 

Verslag: Wilma van Drunen 

Afwezig zonder kennisgeving 

 

Overleg met RvT  

Bespreekpunten vanuit het overleg met de RvT 

• Vissenkomsessies worden in november gepland. Na de eerste vergadering 

na de zomervakantie uitzetten. Wel even afwachten wat de 

coronamaatregelen tegen die tijd zijn.  

• Hoe worden de ondersteuningsmiddelen ingezet op de scholen en hoe heeft 

de OPR hier vinger aan de pols bij dit proces? Dit onderwerp wordt 

besproken in het komende schooljaar.   

• Hoe hou je oog op de kinderen waar extra zorg voor is aangevraagd via een 

OT? Benader je ouders na verloop van tijd nogmaals? 

 

 

Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter (Marije Stolk) opent de vergadering  

 

 

Verslag 15 april 2020 

Is verzonden, er zijn geen opmerkingen ontvangen. Het verslag is vastgesteld.  

 

Ondersteuningsplan  

Het ondersteuningsplan komt aan het begin van het nieuwe schooljaar in gedrukte 

versie naar de scholen, samen met een oudervriendelijke folder. Joost stuurt de 

PDF van de folder naar de OPR leden, als er op en of aanmerkingen zijn op de 

folder worden deze nog verwerkt, stuur je reactie naar Wilma.   

Het Ondersteuningsplan staat op de website van Amstelronde,  

Er is vanuit de Inspectie een compliment ontvangen over het proces verloop in 

deze tijd rondom de instemmingsrondes van het Ondersteuningsplan van dit SWV.   

De IB of MR van de school kunnen het Ondersteuningsplan delen met de 

leerkrachten. Bespreek dit binnen je school.  

Meerjarenbegroting 

Joost licht de begroting kort toe. Er zijn geen vragen. 
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De meerjarenbegroting is helder, zeker door de tussentijdse informatie die 

regelmatig naar de OPR verzonden wordt. De OPR wil graag meekijken en 

meedenken over de keuzes voor de toekomst. De begroting wordt belangrijker 

voor het realiseren van de plannen, zeker met de aflopende pilots in twee jaar. Er 

moeten keuzes gemaakt worden over het voortzetten van pilots, en wie daar ook 

bij gaat co-financieren.  

 

Jaarverslag Amstelronde 

Vraag over het jaarverslag: 

Op pag. 15 komende overige lasten per onderdeel veel hoger uit. Hoe kan dat/  

Joost vraag eea na en licht dit via mail verder toe.  

Het jaarverslag is door de accountant goedgekeurd. Er zijn enkele tips ontvangen 

vanuit de accountant, deze worden in de loop van het komend jaar besproken. 

Het jaarverslag wordt door de OPR goedgekeurd.  

 

Jaarverslag OPR 

Er wordt elk jaar een jaarverslag gemaakt, met de activiteiten die gedaan zijn het 

afgelopen schooljaar. Leonore stelt dit in september op.  

 

Jaarplanning 

De nieuwe data staan op de site, en zijn toegestuurd en zijn akkoord.  

Agendapunten voor de volgende vergaderingen  

• statuten van de OPR  

• datum bepalen voor een tweede bijeenkomst met de RvT in het najaar of 

verzetten naar januari?  

• Gezamenlijke scholing met de GMR-en? Zodat de betrokkenheid wat 

verhoogd kan worden, en ook kan meedenken over passend onderwijs en 

financieel toezicht. De ouderbetrokkenheid is zorg van de OPR in het SWV.  

• Overleg met de OPR VO  

 

Marije sluit om 19.30 uur de vergadering.  

 


