
  

  

Notulen van de Ondersteuningsplanraad 

Tijd: 19.30 - 21.30 uur 

23 september 2014 

  

Aanwezig: Jarl Baas (Haarlem Schoten), Leonie Stoel (Spaarnesant), Carola van der 

Schrier (Spaarnesant vz.), Lucas Rurup (SWV PO ZK), Els Schram (genodigde) Elly 

Lodewijkx (Salomo), Marjolein Jetten (Stopoz – komt later) en Anneke Nieuwboer 

(notuliste). 

Francis Tevreden, MR-lid van de Jozefschool Halfweg en Tiny Wit, MR-lid van de 

Jozefschool Halfweg, zijn aanwezig als toehoorders. 

 

Afwezig: Rik Landkroon (Dunamare), Andrea Koopmans (De School) en Nathalie Mense 

(de la Salle) 

 

1. Opening en welkom 

Carola opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Francis Tevreden en Tiny Wit zijn vandaag aanwezig als toehoorders. Ze zijn van harte 

welkom op de vergadering. Ze hopen vanavond een beeld van Passend Onderwijs te 

krijgen. Verteld wordt dat dit vanavond niet aan de orde is. De OPR is de MR van het 

SWV. 

Er wordt in oktober een OPR-vergadering gehouden voor de achterban, de MR’s en GMR’s 

van de scholen.  

 

Marjolein Etten, opvolgster van Els Schram, komt later. 

Nathalie Mense is vandaag niet aanwezig. 

     

2. Agenda vaststellen  

De agenda wordt vastgesteld. 

  

3. Ingekomen en verzonden post    
bijlage 1: Informatiebrief 3  

In juni is de informatiebrief verstuurd. De brief die Els van de Margrietschool heeft 

ontvangen, is al beantwoord. 

  

4. Notulen van 10 juni 2014 inclusief de actiepunten vaststellen  

- Elly en Lucas maken een afspraak over de workshop die zij gaan geven voor het 

Congres Medezeggenschap. 

- Brochure overstap bao naar sbo-so de brochure is nog niet klaar, maar wel dit 

kalenderjaar. Dit komt de volgende vergadering op de agenda. Lucas neemt dan het 

concept mee. Carola vraagt zich af of ouders als meelezers gevraagd zouden kunnen 

worden.  

- Blz. 3: daling leerlingenaantallen en gevolgen voor personeel so en sbo: de OPR 

vraagt naar de rol van Lucas hierin. Dit is een rol van het bestuur.  

De ongerustheid wordt intensiever. Het gaat over herinrichting van het so/sbo en de 

consequenties voor het personeel.  Lucas houdt ons op de hoogte als er uitspraken 

worden gedaan. Alle communicatie dient eenduidig te zijn. 

 

Lucas wordt bedankt voor het maken van de notulen.  

Het actiepunt: Lucas reserveert de zaal voor de vergadering in oktober, blijft nog staan. 



Het agendapunt ondersteuning so en sbo, wordt een agendapunt voor de eerstvolgende 

vergadering.    

  

5. Beoordelingskader in aanwezigheid van Els Schram   
bijlage 2: 011062014_Kader_OPR 

Iedereen vindt het een goed stuk. Het geeft goed zicht op de vragen die gesteld kunnen 

worden. We moeten oppassen dat de vragen niet te instrumenteel ingezet worden. Het 

moet geen afvinklijstje worden.  

 

Voorstel: de vragen als voorbeeld onder de hoofditems of als bijlage. Andrea vraagt 

schriftelijk hoe we dit waar kunnen maken. Els kijkt nog een keer kritisch naar de 

formulering van de vragen.  

 

De OPR heeft niet tot taak om alle vragen te beantwoorden. Maar gebruikt de vragen om 

bij nieuwe ontwikkelingen een kritische vriend van het samenwerkingsverband te zijn.  

 

Het stuk wordt gebruikt om de ontwikkelingen te beoordelen. 

Dit stuk kan als het is vastgesteld, gedeeld worden met andere swv’s. Aan de ontvangers 

wordt om feedback gevraagd.  

  

 6. Themabijeenkomst met achterban voorbereiding   bijlage 3: 28 oktober 2014 

Bijeenkomst voor alle leden van MR en GMR van SWV Zuid-Kennemerland  
Op 28 oktober wordt er een bijeenkomst gehouden voor de achterban. 
Andrea, Rik en Leonie hebben een opzet gemaakt. 
Carola zegt het een leuke werkvorm te vinden. 
De OPRwil input uit het veld.  

Kern van de avond: wat speelt er op de scholen inzake passend onderwijs? 
 
Discussie: Scholen weten veelal nog weinig over passend onderwijs. Gaat het over 
informatievoorziening of over input uit het veld. Waar ligt onze behoefte en waar ligt de 
behoefte van de deelnemers? Er is nog veel informatiebehoefte. 
 
Doel: aanbevelingen doen richting ondersteuningsplan komend jaar. Wens vanuit de 
OPR 

 
Mensen zijn met elkaar in gesprek. De MR is een belangrijk orgaan. Op veel vragen is 
geen antwoord te geven. Je gaat anders wel een bepaalde verwachting wekken. 
Wat leeft er in het veld? 
 
Er komt een schriftelijke terugkoppeling over de avond. Het eerste half uur krijgt men 
informatie te horen. Daarna gaat met in groepjes met elkaar in gesprek over passend 
onderwijs.  
 
Uit deze bijeenkomst wordt duidelijk waar veel vraag naar is.  
Korte, simpele vragen kunnen eventueel direct beantwoord worden.  
Na deze themabijeenkomst zou het zo kunnen zijn dat er nog een keer een bijeenkomst 
wordt gepland, waarbij dan ook de consulenten aanwezig zullen zijn. 
 
Jarl zegt dat de school aan de GMR het ondersteuningsbudget helder dient te maken.  
Er wordt voorgesteld vooralsnog geen maximum aantal mensen vast te stellen voor de 
bijeenkomst. De vragen die de MR en GMR intern moeten stellen, moeten deze avond 
worden herhaald.  
 
Ria zal gevraagd worden de uitnodigingen te versturen. 
Men kan zich aanmelden voor 21 oktober.  

 7. Mededelingen vanuit het samenwerkingsverband – Lucas Rurup  

- Casus ZK geschillencommissie passend onderwijs (hun eerste casus) 

Dit betreft een voorgenomen verwijdering van een Down leerling op een basisschool. De 

casus trekt breed de aandacht. De leerling gaat nog iedere dag naar school. Er worden 

onafhankelijke mensen aangewezen om onderzoek te doen. Er wordt gekeken naar de 



draagkracht van de school. De intentie van het SWV is te kijken hoe we er samen uit 

kunnen komen. Ouders willen niet nadenken over so/sbo.  

De OPR vraagt zich af hoe een verwijderingsprocedure er uitziet. Dit zou volgende keer 

op de agenda kunnen komen. Op de eerstvolgende vergadering komt op de agenda het 

agendapunt, schorsen en verwijderen, matchen met het ondersteuningsplan. 

Lucas zal de uitslag met ons delen.  

  

- Update: rondom ambulante begeleiding cluster 4  

Tot 1 augustus deed het Gedragpunt de ambulante begeleiding voor cluster 4 leerlingen. 

Personeel is niet overgenomen, maar gedetacheerd en verdeeld over de sbo en cluster 4 

scholen. Van daaruit wordt er ambulante begeleiding gegeven.  

 

-  Nieuwe initiatieven rondom het dekkende netwerk (Onderwijs-zorg groep van  

   Voorthuijsenschool/KDC Wollewei, autiklas SBO Focus)  

De Voorthuijsenschool start i.sm. Stichting ons tweede Thuis een zorggroep oor zmolk-

ers (IQ 55/60). Er komen twee begeleiders uit de zorg op deze groep met drie kinderen. 

Het project wordt in samenspraak met de ouders vorm gegeven. 

 

Autiklas SBO-Focus: Antonius neemt leerlingen aan tot 7 jaar. Ouders vinden moeilijk 

een goede plek voor hun autistische leerling. Er hoeft geen diagnose autisme te zijn. Het 

is een aanbod voor kinderen die meer structuur nodig hebben. Het gaat om 7 – 8 

kinderen per jaar.  

Leonie zegt dat dit project geen scheve gezichten moet gaan geven naar andere sbo’s. 

Lucas zegt dat alle directeuren/bestuurders van sbo-scholen op de hoogte zijn. Het 

bestuur van het swv beslist.   

De vraag voor een autiklas komt vanuit ouders. 

 

SBO De Trapeze en SBO de Satelliet zijn ook ergens mee bezig. Dat is nog niet in het 

bestuur besproken. 

 

Els laat weten dat zij het prettig had gevonden als ze eerder geïnformeerd was over het 

geschil tussen bestuur en ouders. Ook de informatie over de autiklas had zij eerder willen 

weten. Het is anders dan in het ondersteuningsplan staat beschreven 

Wat is uiteindelijk de visie op de sbo’s? Gaat het SWV daarover of het bestuur? 

 

De gesprekken over de herinrichting so-sbo leveren nog geen duidelijke koers op. We 

blijven graag op de hoogte.  

 

Marjolein Jetten, ouder namens Stopoz stelt zich kort voor. Zij heeft 2 kinderen in het 

VO. Zij zit in de GMR van de Vondelschool. Zij is accountmanager/regiomanager geweest 

bij Randstad.  

 

- Samenwerking GGZ-OCK en SO-SBO 

Ambulante teams plaatsen op twee van onze so/sbo-scholen? Bij welke scholen? Dit is in 

een pril stadium. 

  

- Trainingen preventie KM&HG  

Het gaat hier om huiselijk geweld en kindermishandeling. Het samenwerkingsverband 

reserveert geld voor langere termijn beleid samen met het KJTC. De eerste trainingen 

worden al op scholen gegeven.  

 

- Centrale dienst 

Per 1 januari 2015 dient er een centrale dienst te worden ingericht. Iedereen is nu 

gedetacheerd. Men komt in dienst bij het samenwerkingsverband. Men heeft nu een OP-

functie en straks een OOP-functie. Dit heeft consequenties, zoals de Bapo-regeling.  



  

- Intern toezicht 

Er is een discussie over het intern toezicht in de verenigingsvorm. Dit punt wordt 

besproken op de eerstvolgende algemene ledenraadvergadering. 

De OPR heeft weinig connectie met het bestuur. Men heeft nu alleen contact met Lucas. 

Men stelt voor om het bestuur uit te nodigen voor de vergadering van 16 december.  

  

8. Hoe loopt het met de ondersteuning aan de reguliere scholen vanuit het 

SO en het SBO?  

Hoe is het inhuren van deskundigheid binnen ons swv geregeld? In hoeverre is het bij 

scholen van ons samenwerkingsverband bekend hoe zij aan deskundigheid (bv 

observatie in de groep) kunnen komen? Hoe zijn de ervaringen? Werkt het? Is er 

voldoende deskundige hulp binnen ons SWV? Hoe zou het anders (beter) kunnen?  

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering. 

  

9. Rondvraag en sluiting  

De CAO is aangepast op 26 september 2014. Voor personeelsleden wordt er 60 uur 

beschikbaar gesteld. Men krijgt presentiegeld. Elly heeft voorkeur voor uren.  

 

Lucas vertelt over het Oberon onderzoek dat gedaan is naar de pilot. Het was een zinvol 

jaar. Er is onderzoek gedaan bij leerkrachten en ouders over passend onderwijs. De 

reacties wil men presenteren in de OPR vergadering van 16 december.  

 

Els vertelt over een ontvangen mail van ouders van de Margrietschool over een hoog 

begaafd leerlingenonderzoek. Men vraagt zich af of het samenwerkingsverband hier mee 

bezig is. Er is drie keer een project gestart voor hoog begaafden, maar dat heeft nog tot 

niets geleid.  

Vanuit het Ministerie komt er waarschijnlijk een aparte subsidie voor 

talentenontwikkeling. Dit punt komt op de agenda in december. 

 

Actiepunten:  

- Het bestuur wordt uitgenodigd voor de OPR vergadering van 16 december                   

- Het Oberononderzoek wordt gepresenteerd in de vergadering van 16 december 

 

 

Agendapunten voor een volgende vergadering:  

Jaarverslag 1-08-2013 – 01-08-2014 

Brochure overstap bao naar sbo-so 

Evaluatie bijeenkomst 28 oktober/schriftelijke terugkoppeling 

Procedure schorsen en verwijderen in relatie tot het ondersteuningsplan 


