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Notulen Ondersteuningsplanraad 8 maart 2016 

 

Aanwezig: Carola van der Schrier (Spaarnesant vz), Jarl Baas (Haarlem Schoten), Rik 

Landkroon (Dunamare), Leonie Stoel (Spaarnesant), Michelle Mutschelknauss (Sint Bavo), Ria 

van der Scheer (namens Jongleren) en Lucas Rurup (directeur swv). 

Afwezig: Elly Lodewijkx en Andrea Koopmans. 

Notulen: Anneke Nieuwboer. 

 

 

1. Opening, welkom en agenda vaststellen 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder ons 

nieuwe lid. Zij stelt zich voor. Zij werkt 40 jaar in het onderwijs, eerst in Hoorn en nu in 

Bloemendaal. Zij is leerkracht. De overige leden stellen zich voor aan het nieuwe lid.  

Andrea maakt niet meer deel uit van de OPR in verband met het verschuiven van taken binnen 

de School. Zij is niet meer aanwezig bij de vergaderingen met ingang van heden.  

 

De vraag is gesteld of er belangstellenden zijn om te gaan naar de bijeenkomst Onderwijs zonder 
thuiszitters op 17 maart van het Landelijk Expertise Centrum en Ouders & Onderwijs gaan. Niemand 
vanuit de OPR heeft zich nog aangemeld. Anneke vraagt nog bij Elly na of zij belangstelling heeft. Carola 
laat het ook nog weten. 

 

2. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement m.b.t. toezicht vaststellen 

  (zie http://www.passendonderwijs-zk.nl/opr) 

Er is uitgezocht wat er dient te worden aangepast in het huishoudelijk reglement. Dit is door 

Anneke aangepast. Het woord model dient te worden verwijderd en er dient een datum aan het 

document te worden toegevoegd.  

 

3. Notulen van 15 december 2015 inclusief de actiepunten vaststellen 

  (zie http://www.passendonderwijs-zk.nl/opr) 

Er dient nog een informatiebrief te worden opgesteld.  

 

Leonie en Rik nemen aan het einde van dit schooljaar afscheid van de OPR. Er zal vanuit de 

administratie mail worden gestuurd aan de betreffende besturen die zij vertegenwoordigen, 

over de plekken die vrij komen in de OPR.  
 

4. Ondersteuningsplan primair onderwijs – SWV-ZK 2016- 2020  

Bespreking op hoofdlijnen 

Geïnventariseerd wordt welke bespreekpunten er zijn. 

- Bezwaar tegen day a week.  

- Uitschieters plaatsingen impulsgebied, 1 bedrag per school, rechttrekken 

- Minder differentiatie in so, dus alleen zwaardere zorg in klassen. Hoe hiermee om te 

gaan? 

- Wat is de betekenis van het ondersteuningsplan? Wordt het gebruikt? Het is een 

leidraad, een opzoekboek.  

http://www.passendonderwijs-zk.nl/opr
http://www.passendonderwijs-zk.nl/opr


2 
 

- Toezichtskader 

- De tekst van de Voorthuijzenschool is verouderd.  

- Hoe werkt TLV op de basisschool? Hoe gaat het met een leerling die minder dan een jaar 

onderwijs heeft gehad en meer zorg nodig heeft? 

- Bao-bao-verwijzing 

- Waarom krijgt ITK geen ondersteuningsmiddelen? 

 

Day a week 

Dit project is voor cognitief sterke leerlingen, die extra aandacht nodig hebben. Er wordt 

nu gekozen voor een oplossing buiten de school. Het zou binnen de school moeten 

gebeuren. Het regulier pakket zou versterkt moeten worden.  

Je zou kunnen zeggen dat het een nieuwe vorm van onderwijs is. Talent organiseren is 

nodig. Het zou kunnen zijn dat het project over een paar jaar opgeheven wordt als het 

plusaanbod van scholen sterk genoeg is. 

De scholen die mee willen doen, dienen een plusklas beleid te hebben. De leerkrachten 

worden ondersteund vanuit het swv. Day a week zal op twee locaties worden ingericht.  

In het project is meer aandacht gekomen voor de versterking van de basisschool. Dit is 

ook in de notitie opgenomen. 

 

Het swv betaalt het extra geld dat dit project kost. Het kost ongeveer 1200 euro per 

leerling. Dit wordt betaald vanuit de ondersteuningsmiddelen van de school. Alle 

kinderen worden gescreend in groep 5. Men vraagt zich af waar de ouders blijven. 

Ouders dienen hiermee akkoord te gaan. Zij krijgen informatie, opdrachten voor thuis.  

Men vraagt zich af of day a week een experiment is en of na 1 of 2 jaar gekeken wordt 

hoe het werkt. Een cognitief sterke leerling is ook een zorgleerling. Het zou mooi zijn als 

leerkrachten wordt geleerd hoe om te gaan met deze leerlingen.  

Diverse ouders en eenpitters hebben gevraagd om iets te regelen voor cognitief sterke 

leerlingen. Ook al grote besturen zijn nu aangehaakt. In de stuurgroep zitten 

vertegenwoordigers namens alle besturen. 

 

Men vraagt zich af hoe het swv gekomen is bij de keuze voor day a week. Er is gericht 

gezocht naar een al ontwikkeld programma. Dit programma is niet betaalbaar voor 

individuele scholen. 14 scholen starten met day a week, verdeeld over verschillende 

besturen. Niet alle plusklas leerlingen kunnen hieraan mee doen. Leerkrachten kunnen er 

profijt van hebben. Ouders dienen het vervoer naar de school waar day a week wordt 

gegeven, zelf te regelen.  

 

- De OPR zou graag de aangepaste notitie willen ontvangen.   

- Men vraagt zich af welke keuzes er waren, naast day a week.  

 

Het ondersteuningsplan 

Er wordt gevraagd naar de waarde van het ondersteuningsplan. Het is een  

waarborgdocument van de afspraken in het samenwerkingsverband met de punten erin 

die wij verder willen ontwikkelen.  

 

Intern toezicht 

Doen we de goede dingen en doen we ze goed? 

 

Hoe komen we te weten hoe leerkrachten denken over passend onderwijs. Officiële 

kengetallen spelen een rol. Hoe halen we de verhalen uit het veld? Hoe toetsen we het 

bij leerkrachten?  

Lucas heeft het idee om eind juni een evenement te organiseren op de Grote Markt en 

daar te komen met sterke verhalen over passend onderwijs. Gedacht wordt om ook een 

sneldichter, sneltekenaar hierbij te betrekken. De leden van de ALV zouden hierbij 

aanwezig dienen te zijn. De bestuurders dienen actief directeuren van de scholen erbij te 

betrekken. Men vraagt zich af of er daarnaast ook nog gerichte vragenlijsten gestuurd 

dienen te worden. Men vraagt zich af waar passend onderwijs schuurt en of de 
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consulenten dat horen. Hoe bereik je de leerkrachten? De besturen zouden op deze wijze 

hun oor te luisteren moeten leggen bij de basis.  

 

Bao-bao verwijzing 

De stappen zijn beschreven voor leerlingen waar iets mee aan de hand is. Komen 

directeuren er samen niet uit, zoek elkaar dan op en bespreek het. Er zijn weinig 

problemen. Er zijn alleen enkele problemen met leerlingen die komen uit een ander swv. 

Het swv is bij deze leerlingen actief betrokken om waar naar nodig iets extra’s te 

organiseren.  

 

ITK 

Gevraagd wordt waarom het ITK geen aanvullende ondersteuningsmiddelen ontvangt. 

Het was eerder anders geregeld. Er zijn relatief veel verwijzingen. In samenspraak met 

de ITK is dit nu voor hen beter geregeld. Zonder ondersteuningsmiddelen zoals het bao, 

maar ook zonder verwijzingen betalen. Het ITK wordt op een andere wijze financieel 

ondersteund, zie ook begroting.  

 

TLV jonge kinderen die kort op school zitten en veel zorg nodig hebben. Hier wordt 

soepel mee om gegaan en gekeken naar de casus. Richtlijn is één jaar. De zorg doet de 

aanvraag voor de TLV. Ook met verhuisleerlingen met zorg wordt soepel om gegaan.  

 

Impulsgebied, veel verwijzingen: het aantal verwijzingen is nauwkeurig bekeken per 

postcodegebied en wijkgebied. Als dit overzicht klaar is, zal het ook aan de OPR-leden 

worden toegestuurd. 

 

Er wordt op 29 maart geen extra vergadering gehouden.  

 

Toekomst so/sbo  

Het so/sbo zullen we blijven bespreken en de zwaarte in de klas. Dit blijft in 

ontwikkeling. Ook binnen het regulier onderwijs wordt de groepsdynamiek heftiger door 

passend onderwijs. Het so zal een andere vorm krijgen. Het gaat waarschijnlijk leiden tot 

een fusie. Wat gebeurt er dan met de leerlingen en ouders? OPR vraagt om een 

zorgvuldig traject. 

 

De OPR heeft instemmingsrecht voor het ondersteuningsplan. Stemming wordt uitgesteld 

ivm antwoorden Day a week. Op 29 maart a.s. wordt er geen extra vergadering 

gehouden, maar dan dient de besluitvorming over het ondersteuningsplan duidelijk te 

zijn. De voorzitter zal dit interpreteren en aan de directeur van het swv doorgeven.  
    

5. Mededelingen vanuit het SWV door Lucas Rurup 

De MR’s doen hun werk en bevragen directeuren van scholen met vragen over de 

besteding van de ondersteuningsmiddelen. Het bestuur wil samen met Lucas nu een 

volgende stap maken. Niet het los verantwoorden van aparte potjes, maar een totale 

verantwoording van ontwikkeling op het gebied van passend onderwijs. Er komt een plan 

vanuit de besturen hoe directeuren dit verstandiger kunnen doen richting de MR’s. 

   

6. Inventarisatie agendapunten, rondvraag en sluiting 

          Ria vond het een interessante vergadering. 

 

Agendapunten voor vergadering 29 juni:  

day a week, groepsgrootte so, bespreking casus, verheftiging problematiek. 

 

Misschien kan volgend jaar de bijeenkomst met mr’s en gmr’s besteed worden aan 

casussen. We willen scholen een stap verder helpen en de mr’s ook.  


