
 

 

Ondersteuningsplanraad  

Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers   

 
Bijeenkomst 02-12-2021 

 
19.30-21.30 uur 

 

Via teams 
 

Afwezig: Linda sluit later aan, Armanda is afwezig 
 

2 leden van de RVA en 1 Lid van de RVT sluiten aan t/m agendapunt 3 
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 
Welkom  RVA Dorine Vaes, Hennie Loeffen en Annemieke Miltenburg  

RVT Mark Meijering 
 

2. Mededelingen 

- 
 

3. Koersplan 2019-2023 evalueren      
In brake-out rooms. Bespreking in kleine groep wordt teruggekoppeld naar Otto dmv A4-tje 
met aantekeningen. Tekstueel kun je ook individueel reageren. Deze aantekeningen gaan we 
tijdens onze volgende bijeenkomst bespreken. Daarna trekken we weer samen op met 
RVT/RVA. 
 

4. Notulen en afsprakenlijst van 30-9-2021      

Akkoord 
 

5. Data leerling verwijzingen       

Aantal aanvragen TLV’s valt nog mee tot op heden.  
Door een wetwijziging die er aan zit te komen, kan het zijn dat de verhuisgevallen toch door 
het oude samenwerkingsverband bekostigd moeten worden. Dit geldt met terugwerkende 
kracht en zou voor samenwerkingsverband gunstig zijn.   
 

6. Relatie OPR en GMR/Scholen 
De OPR-bekijkt wanneer het zinvol is om de achterban te raadplegen.  
 

7. Terugblik op de bijeenkomst van 14 oktober 

Zinvolle bijeenkomst, zeker voor herhaling vatbaar.     
 

8. Aftreedrooster         

aftreden leden per mei 2022 geven aan of ze stoppen of herbenoembaar zijn. 
Maaike van de Bogaard – herkiesbaar  
Rene Looijs – herkiesbaar 
Elsa Goor – herkiesbaar 
Ruud Terwiel – herkiesbaar  
Karin Roekens - herkiesbaar 
 

9. Rondvraag en terugblik op de vergadering 
Fijn om vanaf het begin meegenomen te worden.  
 

10. Sluiting 21:17 uur  

 

 
 

 



 

 

 

ACTIELIJST: 

WIE? WAT? WANNEER? 

Otto  Benaderen oudergeleding 
rondom 
ouderbetrokkenheid. 

Na overleg met team  

Otto/René  Doel van agendapunt 
toevoegen: ter informatie, 
besluitvorming, etc.  

Bij verzenden agenda’s  
volgende vergaderingen 

Otto Ontwikkelingen richting een 
nieuw ondersteuningsplan 
tijdig delen met OPR, i.v.m. 
overleg met achterban. 

Vanaf heden tot aan nieuw 
ondersteuningsplan in 2023  

Maicke  Ouder benaderen met kind 
op SO in Arnhem, onderdeel 
van de 
onderwijsspecialisten.  

Na bericht van Gaby met 
akkoord van directeur van 
de Rabot 

Dorine, Maaike en Maicke Aanleveren aantekeningen 
“evaluatie koersplan”. 

Binnenkort richting Otto 

OPR-leden  Heb je tekstueel nog punten 
te verbetering dan kun je 
deze individueel aanleveren. 

Binnenkort richting Otto 

 
Vergaderdata 2021-2022  

10-2-2022 
19-5-2022 

 

 
 

 
 


