
1 
 

 

Notulen Ondersteuningsplanraad 2 juni 2015 
 
Aanwezig: Jarl Baas (Haarlem Schoten), Andrea Koopmans (De School), Rik Landkroon 
(Dunamare), Carola van der Schrier (Spaarnesant vz) en Leonie Stoel (Spaarnesant).  
Lucas Rurup (SWV PO-ZK) komt later. 
 
Afwezig: Elly Lodewijkx en Marjolein Jetten (Stopoz). 
 

1. Opening en welkom  
Carola opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Zij vertelt dat Elly vandaag 
afwezig is en Lucas later komt. Nathalie Mense maakt niet meer deel uit van de OPR en 
Marjolein Jetten kan dit schooljaar niet meer aanwezig zijn bij de vergaderingen van de OPR. 
Dit is de laatste vergadering van dit schooljaar. We zijn al 2½ jaar bij elkaar als OPR. 
  

2. Agenda vaststellen 
Agendapunt 9 “casuïstiek – Leren van geschillen – mening vormen, bespreken van geschil 6 en 
7 komt te vervallen. Het agendapunt wordt “de toekomst van het S(B)O". 

 
      3.  Folder voor ouders over de overstap van bao  s(b)o – vaststellen 

De OPR is de initiatiefnemer van deze folder. Het doel is dat elke ouder die ermee te maken 
krijgt deze folder ontvangt. 
Leonie mist de Triade in de folder. De tweede deskundige wordt niet vermeld.  
Ouders ontvangen deze folder bij een potentiele plaatsing. Bij twijfel kunnen de ouders naar het 
onderwijsloket. Ouders hebben het recht een tweede deskundige te raadplegen als zij het er 
niet mee eens zijn. Ook bij twijfel bestaat de mogelijkheid om een tweede deskundige in te 
schakelen.  
Samenwerking: voor de overgang wordt er eerst informatie opgevraagd bij de oude school. In 
de Triade zitten mensen van de oude en nieuwe school. In het voortraject is al bekend om 
welke school het gaat. Men kan verwezen worden naar de website waar men alle scholen kan 
vinden. 
Als het niet loopt zoals men wenst, dan kunnen de ouders contact opnemen met het 
onderwijsloket. Bijvoorbeeld als de nieuwe school het kind niet wil. 
De OPR is blij met de folder.  
 

      4. Samenstelling OPR schooljaar 2015 – 2016 - afspreken 
Rooster voor aftreden, invulling van vacatures 
Vervanging Nathalie: Nathalie kan niet meer aanwezig zijn, zij heeft het te druk. 
Marjolein kan de rest van dit schooljaar niet aanwezig zijn. 
Er is sprake van getrapt aftreden van de leden van de OPR. Leonie en Rik zullen aftreden per 1 
augustus 2016. Er dienen verkiezingen te worden gehouden. 
Carola zal een brief sturen aan John van Veen, de voorzitter van het bestuur, over de twee 

vacatures. Er is dan sprake van een tussentijdse opvulling tot 1 augustus 2018. 
De vacatures zullen ook worden vermeld in een nieuwsbrief die binnenkort verschijnt. Dit zal 
ook worden vermeld op de website en op de informatieavond van de OPR in oktober. 
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5. Themabijeenkomst met achterban  
Leonie gaat samen met Rik en Andrea een raamwerk bedenken voor de informatieavond in 
oktober. Bijvoorbeeld passend onderwijs in de praktijk, passend onderwijs vanuit het kind. Wat 
hebben ouders/kind nodig? We houden de avond voor de MR’s en GMR’s.  
 
6. Notulen van 31 maart 2015 inclusief de actiepunten – vaststellen 
Blz. 1: gevraagd wordt of er al wat gedaan is met de cafetariaregeling. Hier is nog niets mee 
gedaan. Lucas zal dit oppakken.  
 
Anneke wordt bedankt voor de notulen. 
 
7. Ontwikkelingen rond het intern toezicht van het SWV – mening vormen 

Rik Landkroon) 
In hoeverre past de beschreven wijze van (de organisatie van) het interne toezicht bij 
(onze visie op) ons samenwerkingsverband?  
Rik heeft namens de OPR zitting genomen in deze commissie. Het vormen van een 
superbestuur is niet de ambitie en niet wenselijk.  
Toezicht is een behoefte vanuit de inspectie. Een goed toetskader is belangrijk.  
De stemverhouding dient geregeld te zijn, verantwoorde thema’s en de input vanuit het bestuur 

dienen goed geregeld te zijn.  
Dit punt wordt besproken in de ALV. 
Aan betrokkenen zou gevraagd kunnen worden wat hun beleving is van het swv. Directeuren 
zouden bij hun ib-ers na kunnen vragen wat zij van het swv vinden, wat zijn hun ervaringen, 
waar baal je van? Ook zouden ouders en leerkrachten er eventueel bij betrokken kunnen 
worden. Volgend jaar zou je je toe kunnen spitsen op ouders. Dan kan je meer de diepte in. 
Eind juni is de ALV-vergadering. Het mandaat van de directie van het swv dient te worden 
vastgelegd.  
De aanpassing van de stemverhouding is een gesprekspunt.  
Rik wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en zorg. 
   
8.A Activiteitenplan 2014-2015 – evalueren 
Dit dient nog op diverse plekken te worden besproken. Er is sprake van een goed resultaat. Er 
is een hoop gebeurd. 
De paginanummers ontbreken. 

De (geografische) grenzen van de swv’s worden dwingender. De grenzen mogen niet 
belangrijker worden dan de zorg voor een kind. Het dient praktisch te zijn. De gemeenten 
hebben een belangrijke rol binnen het swv. 
 
Onderzoek bao-bao: het directienetwerk is geweest. Het stappenplan is gemaakt. De afspraak is 
gemaakt dat dit stappenplan in de schoolgidsen van alle scholen opgenomen wordt.  
Bij punt 4, laatste alinea, ontbreekt de tweede deskundige in de folder.  
Punt 6: de rugzakken verdwijnen. De rugzakken kunnen de getallen beïnvloeden.  
Meer scholen krijgen meer ondersteuningsmiddelen.  
Dit dient de aandacht te houden. 1 kleine zwakke school wordt per 1 augustus gesloten. 
Managementinformatie: 170 euro is voor schooljaar 2014/2015. De andere bedragen zijn voor 
2015-2016. De accountant kijkt of het verantwoord is en of de bedragen zijn overgemaakt. 
De opkomst van de eenpitters bij de ALV is laag. Zeven eenpitters hebben zich verenigd tot een 
gezamenlijke vertegenwoordiging.  
 
8.B Activiteitenplan 2015-2016 – bespreken 
Wat vinden wij belangrijk voor de scholen binnen het swv? Hoe is dit activiteitenplan tot stand 
gekomen? Het verzoek tot het opnemen van activiteiten komt vanuit verschillende hoeken; 
Dyslexie komt vanuit de gemeenten. VVE komt vanuit de scholen. Groepsplannen 3D wordt 
gestart op 7 scholen.  
Talentenbeleid: er komt een onderzoek met de eenpitters. 
Thema-avond: ondersteuning ouders realiseren. Ib-ers krijgen vragen vanuit de ouders. Veel 

input komt vanuit de scholen. Goed om de ouders erbij te betrekken. Ouders voelen zich soms 
met een kluitje in het riet gestuurd.  
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Is leerlingvervoer direct geregeld bij toewijzing so/sbo? De wethouder neemt dit punt mee.  
Heeft leerlingvervoer effect op passend onderwijs? 
 
Gevraagd wordt of de tekst op het voorblad gewijzigd kan worden van 2014-2018 in 2015-2019 
 

9. De toekomst van het S(B)O   
Lucas vertelt over een bijeenkomst van vanavond over de toekomst van het so/sbo die 
vanavond is gehouden. 
Dit agendapunt zal ook besproken worden in het bestuur.  
De OPR ontvangt graag een blauwdruk. Het bestaan van het so-sbo is belangrijk voor alle 
scholen. 
De rol van de OPR is om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, de ontwikkelingen 

te beoordelen op basis van het eigen beoordelingskader van de OPR en eventueel advies te 
geven.  
In september komt dit agendapunt weer op de agenda van de OPR. 
Monitoren hoeverre de mr’s zijn betrokken.  
 
10. Rondvraag en sluiting 
Rik laat weten dat hij een uitnodiging heeft ontvangen voor de groot netwerkbijeenkomst, die 
morgen wordt gehouden.  

 
Jarl: 2 weken voor de ALV kunnen agendapunten aangeleverd worden. Scholen zijn vrij om 
agendapunten in te sturen. 
In het toezichtskader dient de besluitvorming helder gemaakt te worden. 
 
Leonie: de nieuwsbrief wordt gemaakt door Carola. Bij de ene school komt de nieuwsbrief wel 
binnen, bij een andere school niet. 

 
Carola sluit de vergadering, onder dankzegging. 
 
 
 
Actiepunten: 
Cafetariaregeling 1 model?     Lucas 

Verwijderingsprocedure    Lucas 
Activiteitenplan 2014-2015 verder aanpassen  Lucas 
 
Agendapunten voor een volgende vergadering 

- Ondersteuning aan de reguliere scholen vanuit het SO en het SBO 
 
Vergaderdata 2015 – 2016  

 Dinsdag 15 september;  - voorbereiding themabijeenkomst met achterban 

 Dinsdag 27 oktober   - themabijeenkomst voor GMR/MR 

 Dinsdag 15 december  - begroting 2016 

 Dinsdag 8 maart 2016  - ondersteuningsplan 

 Dinsdag 29 maart 2016  - (reserve) ondersteuningsplan 

 Dinsdag 14 juni 2016  - activiteitenplan  
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