Notulen Ondersteuningsplanraad
Datum:

12 mei 2020

Tijd:

19.30 – 21.30 uur

Plaats:

Thuis via Teams

Aanwezig:
Maroes Albers

directeur swv

Thomas Golstein

groep 4, grote besturen; personeel; voorzitter

Marije Hillegers

groep 2, grote besturen; ouder

Rein Hoogeveen

groep 3, grote besturen, personeel

Marlies Timmers

groep 1, eenpitters; personeel

Maartje Visser

groep 3, grote besturen; ouder

Maria Zaal

projectleider hoogbegaafde leerlingen, bij agendapunt 6

Afwezig:
Vincent Ruiter

groep 1, kleine besturen; ouder

Notulen:
Anneke Nieuwboer

1. Opening, welkom leden OPR Zuid-Kennemerland
Thomas opent de vergadering en heet iedereen welkom. Rein vraagt zich af of hij in zijn
huidige rol van locatie coördinator lid kan blijven van de OPR. Maroes laat weten dat er
niet sprake is van scheve gezichten en hij gewoon in de OPR kan blijven.
2. Vaststellen van de agenda en punten verzamelen die de aanwezigen
willen inbrengen
Er zijn geen aanvullingen op de eerder toegezonden agenda.
3.

Vaststellen van de notulen van 11 februari 2020

Wat betreft de training voor de OPR-leden is eerder een notitie gemaild.
Geadviseerd wordt om hierover ook even contact op te nemen met de OPR van het
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VO. Het SWV regelt dit qua kosten en locatie. Rein vertelt dat zij op
verschillende trajecten begeleid worden door BMC.
4.

Terugblik/ Vooruitblik OPR VO

Er is nog geen contact geweest met de OPR van het VO. Op 17 juni hebben zij weer een
vergadering. Thomas heeft contact opgenomen met de voorzitter van de OPR van het
VO. Hij zal dan aanwezig zijn bij deze vergadering. Op die dag is er ook een vergadering
van de ALV. Daarbij zal Marlies aanwezig zijn vanuit de OPR.
5.

Voorstel wijzigingen in Ondersteuningsplan (Mondelinge toelichting)

Het ondersteuningsplan is geactualiseerd. Dit gebeurt ieder jaar. Nu worden de
belangrijkste wijzigingen besproken. Op 16 juni dient het gehele ondersteuningsplan
vastgesteld te worden door de OPR. Het groot netwerk werd elk jaar gehouden. Het
voorstel is om dit 1 x per 2 jaar te houden. Het is dan de bedoeling het ene jaar het
groot netwerk te houden en het andere jaar een passend onderwijsmarkt. Hierbij wordt
expertise in workshops aangeboden. Het inspectierapport is ontvangen. Er dient gekeken
te worden naar de ondertekening door de 2e deskundige. Dit gebeurt niet altijd. Het is
niet de bedoeling dat 2 orthopedagogen de aanvraag voor een TLV ondertekenen.
Bij een aanvraag voor een TLV ondertekenen de ouders altijd de TLV. Vanuit de inspectie
heeft men laten weten dat dit niet hoeft. We passen het aanvraagformulier voor de TLV
aan, waarbij de ouders dan formeel voor gezien ondertekenen. Wij hebben als beleid dat
de ouders in moeten stemmen met de aanvraag.
Voorschoolse TLV’s: bijv. een kind met het syndroom van Down. Daar is de gehele
schoolperiode ondersteuning nodig. Er wordt een voorschoolse TLV aangevraagd. Als de
leerling van het so naar regulier gaat, gaan de middelen mee.
Wanneer een leerling tussentijds van het so naar het reguliere onderwijs gaat, gaan de
middelen niet mee. Er is nu besloten dat er dan een eenmalig budget wordt verstrekt van
5000 euro. Dit wordt ook betaald als een leerling vanuit een ander swv vanaf een sbo
naar een school binnen ons swv komt.
De tarieven van de TLV zijn aangepast. Het ondersteuningsbedrag blijft gelijk op 350
euro. Vorig jaar is dit bedrag met 60 euro gestegen. Leerlingen die tussen 1 februari en
de zomervakantie vanuit het so naar een andere so school gaan, lopen soms financiën
mis. Dit betreft het Molenduin. Dit wordt geregeld door Molenduin en het schoolbestuur.

6.

Stand van zaken project versterken onderwijs aan hoogbegaafde
leerlingen (Maria Zaal, de projectleider, schuift aan)
Maroes stelt Maria voor. De OPR wordt kort bijgepraat door Maria. Er is bij het Ministerie
een subsidie aangevraagd voor dit project. Hiervoor is onderzoek gedaan binnen het swv.
Deze basis is gebruikt bij de aanvraag. De aanvraag is goedgekeurd. 1 augustus is men
efficiënt aan de slag gegaan. Er zijn drie externe HB-specialisten die vraag gestuurd
ondersteunen op scholen. De vragen van de scholen lopen via Maria. Maria houdt de
vragen van de scholen bij. Er wordt geprobeerd dit te clusteren. Bijvoorbeeld een middag
voor kleuters die 2 x kon worden gehouden. De drie specialisten hebben ieder een eigen
intervisiegroep voor wie er interesse heeft. Soms worden er onlinebijeenkomsten
gehouden.
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Aan het day a week project doen op het moment 46 scholen mee. Er doen 128 leerlingen
mee, verdeeld over 7 groepen. Deze leerlingen krijgen nu onlineonderwijs. De opleiding
hoogbegaafdheid is verschoven van mei naar september. Dit betreft een jaaropleiding.
Er zijn veel aanmeldingen gekomen, soms 3 per school. Er worden 8 ouderavonden
gehouden voor ouders van hoogbegaafde leerlingen, Peers4parents. Dit betreft
verschillende onderwerpen. Dit valt buiten de onderwijssetting. Maria is hier aanwezig als
gastvrouw. Na de zomervakantie worden de laatste vier bijeenkomsten gehouden. Die
zijn verschoven in verband met Corona. Het CJG Kennemerland wil een soortgelijke
training gaan geven. Maroes vertelt dat er nog geen aanbod is voor dubbel bijzondere
leerlingen. Dit betreft bijvoorbeeld autisme en hoogbegaafdheid. Het VO denkt aan het
starten van een 0e groep (9e groep).Er zijn leerlingen die met 10 jaar al klaar zijn in het
bao. Wij willen meedenken of hier iets voor moet komen. Maria heeft al diverse
instellingen voor dubbel bijzondere leerlingen bezocht. Gedacht wordt om dit dan onder
te brengen bij een IKC.
Thomas vindt het goed om te horen dat het project zo goed loopt.
Straks is er geen onderscheid meer tussen so en sbo.
Thomas vraagt zich af wanneer de projecten geslaagd zijn. Maria gaat nog meer de
scholen in om te vragen of de hulp geholpen heeft. Straks zijn er 40 mensen opgeleid.
Steeds meer scholen hebben een functionaris die meer weet van hoogbegaafdheid.
De inzet door de specialisten is kortdurend.
Maria wordt hartelijk bedankt voor de informatie die zij heeft gegeven.
7. Training OPR
Rein heeft positieve ervaringen met BMC. Gevraagd wordt of men een individuele of
teamcursus wil gaan volgen. Men kiest voor een basis-teamcursus. Er zal navraag
gedaan worden bij de OPR van het VO over de naam van degene die de cursus daar
gegeven heeft vanuit de CNV. Ook wordt geïnformeerd bij BMC naar de naam van de
trainer. Dit zal Thomas oppakken. Het is de bedoeling dat de training dan start na de
zomervakantie.
Tegen die tijd zal Anneke het een en ander inventariseren.
8. Concept Inspectierapport
Het concept inspectierapport is niet meegestuurd met de agenda. We kunnen hier nog op
reageren. Er zijn een aantal verbeteropdrachten o.a. het jaarverslag. De grootste
herstelopdracht betreft het toezicht. De ALV is de toezichthouder op het bestuur. Maroes
is de uitvoerder namens het bestuur. In het bestuur en de ALV zitten veel al dezelfde
mensen. De ALV meer op gang brengen lukt niet. In de ALV hebben alle 18
schoolbesturen zitting. In het bestuur van het swv zitten de 6-8 grootste besturen. Op de
ALV komen meestal 1 of 2 mensen extra. De ALV wordt tweemaal per jaar gehouden.
Gevraagd wordt hoe andere swv’s dit doen. Er is soms sprake van een onafhankelijk
bestuurder. Het onderzoek door de inspectie naar de vorm van toezicht is niet duidelijk.
De samenwerking is goed in de basis. Wij hebben een externe toezichtscommissie
ingesteld (advies). Het bestuur moet samen met de ALV een beslissing nemen over dit
punt. Rein geeft aan op 17 juni ook wel aanwezig te willen zijn bij de ALV-vergadering
(15.00 - 16.30 uur).
9. IKC ontwikkeling update
Het IKC is een samenwerking tussen so cluster 4, sbo en jeugdhulp. Er zijn momenteel 2
IKC’s in werking. Zij gaan per 1 augustus 2020 formeel door als sbo. De ondersteuning
blijft hetzelfde. Financieel moet er van alles gebeuren. Alle leerlingen die nu een SO TLV
hebben krijgen een SBO TLV. Het verschil wordt bijbetaald door het swv. De ouders
moeten opnieuw ondertekenen. Wij zijn het eerste IKC dat op deze manier gaat werken.
Het gaat om ongeveer 80 leerlingen. Ouders moeten snappen dat het om een
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administratieve slag gaat. Er is een communicatiebureau ingeschakeld en een financieel
expert die goed op de hoogte is van het een en ander. De TLV’s worden omgezet in de
periode van half mei tot eind augustus. In augustus vindt de bestuurlijke omzetting
plaats. Per locatie is er dan sprake van 1 bestuur.
Maartje heeft als ouder contact gehad met het communicatiebureau over de wijzigingen.
Er verandert niets voor de kinderen.
10. Aansluiten OPR bij bespreking rapport externe toezichtscommissie en
ALV op 17 juni; wie?
Marlies en Rein zullen aansluiten bij deze vergadering. Thomas zal aansluiten bij de OPRver
gadering van het VO op die avond.
11.Rondvraag
Rein zal het nieuwsbericht maken.
Marije maakt zich als ouder zorgen om de leerontwikkeling van haar kinderen nu zij thuis
onderwijs krijgen tijdens het Corona virus.
Maroes laat weten dat er een aantal bijeenkomsten geannuleerd zijn en doorgeschoven
zijn naar volgend schooljaar. De rekenconferentie op 26 mei wordt digitaal gehouden.
Wat betreft de eventuele leerachterstanden is een werkgroep ingericht. Voor kinderen uit
een taalarme omgeving wordt een soort zomerschool georganiseerd.
De schoolbesturen zijn bezig te bekijken of er sprake is van leerachterstanden. Marije
laat weten dat hier grote verschillen in zitten per school. Door te testen, zou je er achter
kunnen komen of er sprake is van een leerachterstand.
Het thuisonderwijs tijdens Corona heeft veel gevraagd van ouders en leerkrachten.
Bestuurlijk is er veel afstemming met de gemeente en bijvoorbeeld Veilig thuis.
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