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Notulen Ondersteuningsplanraad 6 december 2016 

 

Aanwezig: 

Jarl Baas (Haarlem Schoten) 

Elly Lodewijkx (Salomo) 

Wilfra Marseille (namens de Vrije School Zuid-Kennemerland) 

Michelle Mutschelknauss (namens Sint Bavo) 

Lucas Rurup (directeur swv) 

Ria van de Scheer (namens Jongleren) 

Carola van der Schrier (Spaarnesant, voorzitter)  

Martiene van Stam (Spaarnesant so) 

John van Veen (voorzitter bestuur swv)  

 

Notulen: 

Anneke Nieuwboer 

 

 

1 Opening,welkom en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder 

Martiene van Stam en John van Veen.  

Martiene stelt zich voor. Zij heeft een zoon die op de Parel zit. Haar zoon zat eerst op de Albert 

Schweitzerschool. Zij zit in de MR. Heeft zich beziggehouden met de fusie van de Albert 

Schweitzerschool met de Regenboog.  

Agendapunt 5 wordt omgewisseld met agendapunt 2. 

 

2a. Gesprek met de voorzitter van het Bestuur 

- Welke punten staan er op de agenda van het Bestuur/relatie met OPR? 

De voorzitter van het bestuur is jaarlijks aanwezig bij een OPR-vergadering. 

Er wordt informatie gevraagd over de stand van zaken so-sbo en day a week. De 

ontwikkelingen met betrekking tot so-sbo worden nauwlettend gevolgd door de OPR. 

Op 8 februari wordt er een ontwerpbijeenkomst so-sbo gehouden. Het doel is met de scholen 

zelf te komen tot een ontwerp voor een toekomstbestendig SO-SBO met behoud van expertise.  

De consulenten gedrag werkten eerst vanuit de so/sbo-scholen. Zij zijn nu in dienst van het 

swv. De cluster 3 collega’s werken vanuit de scholen.  

 

Day a week: men was eerst kritisch over het buiten school organiseren van passend onderwijs. 

Uitdagen op sterkte punten zou voor alle leerlingen moeten gelden. De screening van de 

leerlingen is geweest. Er zijn 64 leerlingen besproken, waarvan 35 leerlingen geselecteerd zijn. 

Er gaat vanaf januari gewerkt worden met 2 klassen. Ouders van de geselecteerde leerlingen 

hebben in de kerstvakantie tijd om erover na te denken of ze akkoord gaan om hun kind voor 

een dag naar day a week school te laten gaan.  

Alle leerlingen in de groepen 5 tot en met 7 hebben een test gemaakt. Dit was cognitief en 

creatief. De day a week leerlingen springen hier dan uit. Er doen nu 15 scholen mee aan het 

day a week project. Er zal over nagedacht worden hoe we verder gaan. Alle scholen zouden de 

kans moeten krijgen om aan te sluiten. Voor basisscholen is het voortraject al leerzaam 

geweest. Ook weten zij dat ze aan het werk moeten met de opvallende, maar niet 

geselecteerde leerlingen. 
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Het intern toezicht speelt momenteel ook weer bij het bestuur. Dit wordt wederom ingevuld via 

het verhalenevent. Dit zal volgend jaar herhaald worden. Ook is er gesproken over de Eigen 

Wijzer, die ingevuld wordt door de leerlingen van groep 8 bij de overgang van po naar vo. 

Hierbij is gesproken over privacy. Een leerling moet vrijuit op kunnen schrijven wat hij  kwijt 

wil, echter welk recht hebben ouders om dit in te zien voordat het overgedragen wordt. Po en 

Vo zijn enthousiast over de Eigen Wijzer. In de ALV staat de begroting en het toezicht in 

december op de agenda.  

 

- Veranderingen in de WMS. Hoe gaan we hiermee om? 

Punt a, te weten de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het 

toezichthoudend orgaan, alsmede van de leden van het bestuur van het 

samenwerkingsverband, is hier niet van toepassing. 2 x per jaar wordt er een 

ledenraadvergadering gehouden. De OPR-leden mogen daarbij ook aanwezig zijn. De 

eerstkomende vergadering wordt op 14 december gehouden.  

- Samenstelling OPR – hoe houden /krijgen we de OPR voltallig? 

We missen nog een ouder vanuit de grote besturen. De voorzitter laat weten dat het ook 

moeilijk is om ouders bij de GMR te betrekken. Het blijkt dat niet iedere MR/GMR de informatie 

vanuit de OPR ontvangt. De informatie wordt aan de besturen gemaild, met het verzoek dit 

door te sturen.  

In de ledenvergadering zal hier ook aandacht aan worden besteed. 

 

3. Notulen van 13 september 2016 inclusief de actiepunten vaststellen 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

4a. Meerjarenbegroting (MJB) – informatief 

4b. Toelichting MJB 

Antwoorden op schrift van de directeur SWV op vragen van OPR 

4c. Consequenties begroting voor ouders/scholen/OPR 

De meerjarenbegroting is voor de vergadering al bestudeerd door enkele mensen vanuit de 

OPR. Zij hebben de directeur hierover vragen gesteld, die beantwoord zijn. Het is prettig dat de 

begroting ieder jaar op dezelfde manier wordt opgesteld. 

Als swv krijgen we meer geld vanuit de verevening de komende jaren. 

Wat betreft day a week betalen de scholen die meedoen dit vanuit de ondersteuningsmiddelen. 

Het aantal TLV’s stijgt, het gaat veelal om jonge kinderen.  

Wat betreft CJG kosten. Het SWV betaalt een deel mee aan de inzet van CJG-coaches. De inzet 

van de CJG-coach verschilt per school. Sommige scholen kennen de CJG-coach niet. Onderwijs 

en jeugdzorg zouden meer moeten samenwerken.  

 

 

4. Evaluatie van de bijeenkomst met leden van de (G)MR en planning van contacten 

tussen verschillende medezeggenschapsorganen 

Er was een lage opkomst van zo’n 15 mensen. Passend onderwijs heeft zijn plekje gekregen? Of 

we bereiken nog niet iedere MR? De eerste bijeenkomst waren er ongeveer 70 mensen, de 

tweede bijeenkomst 50/60. Wij vragen ons af waar de behoefte ligt bij de MR’s. De MR en GMR 

hebben inspraak op de begroting van de school. Ook hebben zij een rol in het 

ondersteuningsplan.  

De leden van de OPR kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij het event van het swv. Ook de 

leden vanuit de MR’s en GMR’s zouden daarbij aanwezig kunnen zijn. Hierdoor zou de jaarlijkse 

gezamenlijke bijeenkomst kunnen komen te vervallen.  

Er zal in januari een informatiebrief uitgaan aan de MR’s en GMR’s. Er zal hen ook gevraagd 

worden waar zij behoefte aan hebben. Hoe houdt de OPR contact met de MR’s en GMR’s. 

Dit agendapunt komt terug in de eerstvolgende vergadering. 

 

Wat betreft de workshops die worden gegeven op de leerkrachtmiddagen, wordt 2 x per jaar 

overleg gevoerd met de academies van de grote besturen. In maart komt men weer bij elkaar.   
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7. Rondvraag en sluiting 

Martiene laat weten de volgende vergadering zeker weer aanwezig te zijn. Zij is 4 jaar lid van 

de MR, maar had nog niet eerder van de OPR gehoord. Wederom aandacht voor de bekendheid 

van de OPR bij de MR-leden. 

 

Elly zegt dat de zorg misschien te lang op school wordt gehouden. Dit is een agendapunt voor 

de eerstvolgende vergadering.  

 

Carola laat weten dat dit haar laatste schooljaar is als voorzitter van de OPR. Er komt een 

vacature.  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

  

 

 

 

Data OPR-vergaderingen schooljaar 2016-2017 

21 maart (en eventueel 4 april)  Ondersteuningsplan 

13 juni     Activiteitenplan 

 

 


