Notulen Ondersteuningsplanraad
Datum:

29 september 2020

Tijd:

19.30 – 21.30 uur

Plaats:

Thuis via Teams

Aanwezig:
Elmer Burke

groep 3, grote besturen; ouder

Thomas Golstein

groep 4, grote besturen; personeel; voorzitter

Marije Hillegers

groep 2, grote besturen; ouder

Marlies Timmers

groep 1, eenpitters; personeel

Maartje Visser

groep 3, grote besturen; ouder

Maroes Albers

directeur swv (gast)

Afwezig:
Vincent Ruiter is geen lid meer van de OPR.

Notulen:
Anneke Nieuwboer

1. Opening, welkom (nieuwe) leden OPR Zuid-Kennemerland
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Iedereen stelt zich voor
aan Elmer en Elmer stelt zich voor aan de leden van de OPR. Rein maakte na een
vergadering een nieuwsbericht voor de MR/GMR. Nu Rein geen lid meer is, zal dit worden
overgenomen door Marlies. Elmer vraagt waar Maroes behoefte aan heeft vanuit de OPR.
Zij wil een kritische meeleesblik van het ondersteuningsplan en tussentijdse
ontwikkelingen, gevraagd en ongevraagd advies. De formele rol van de OPR is het
instemmen met hetondersteuningsplan. Er is in de praktijk sprake van een bredere
uitwisseling o.a. de financiën, wat gebeurt er bij het swv etc.
2. Vaststellen van de agenda en punten verzamelen die de aanwezigen
willen inbrengen
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen van de notulen van 16 juni 2020
Het nieuwsbericht van de OPR is niet rondgestuurd. Thomas heeft geen op- en
aanmerkingen betreffende het ondersteuningsplan aan Maroes gemaild. De notulen
worden goedgekeurd en vastgesteld.
4.

OPR aansluiten bij ALV en visa versa – datum vaststellen en vaststellen
in welke vorm

Er dient twee maal per jaar contact te zijn tussen de ALV (als toezichthouder) en de OPR.
Er wordt bij de jaarplanning gekeken wanneer de ALV (voorzitter bestuur en ALV)
aanwezig is bij de OPR en wanneer iemand vanuit de OPR aansluit bij een ALVvergadering. Thomas sluit morgen aan bij een vergadering van de OPR van het VO.
5. Cursus OPR. CNV academie heeft een passende cursus liggen. Met elkaar
bepalen in welke vorm we de cursus gaan volgen
Thomas heeft contact gehad met de CNV academie. Hij vraagt zich af of de leden de
training fysiek of via Teams willen volgen. Men gaat akkoord dit op een avond online te
doen. Er zal bekeken worden of de training bevalt. Daarna zal gevraagd worden wat het
verdere aanbod is vanuit de CNV academie. De kosten bedragen € 850,--. Maroes is
akkoord met deze kosten, de rekening kan naar het SWV gestuurd worden.
6. Bespreken mail Marlies n.a.v. ALV
In het bestuur en de ALV zitten dezelfde mensen. Zij keuren hun eigen stukken en
plannen goed. De OPR heeft instemmingsrecht wat betreft het ondersteuningsplan. De
MR gaat over organisatorische zaken binnen het bureau van het SWV. Maroes geeft
uitleg over de ALV = Algemene Leden Vergadering. Elk bestuur wordt vertegenwoordigd
in de ALV. Grote beslissingen zoals de begroting, dienen besloten te worden in de ALV. Er
wordt 6 x per jaar een bestuursvergadering en 2 x per jaar een ALV gehouden. Het SWV
heeft een herstelopdracht op governance gekregen van de inspectie. Bestuur en toezicht
zijn in de praktijk niet gescheiden, mede door de slechte opkomst bij de ALVvergaderingen. In het bestuur zit ook een vertegenwoordiger vanuit de eenpitters. Het
bestuur is tevens de werkgever van Maroes. Wanneer men het niet eens is met elkaar,
kan dit lastig zijn in de huidige constructie. Het is terecht dat de inspectie een opmerking
maakt.
7.

Jaarplanning OPR

De voorzitter van het bestuur en de ALV zal 1 x aansluiten bij de OPR op 24 november en
er zal iemand van de OPR aansluiten bij de ALV van 23 juni. Voorgesteld wordt om het
ondersteuningsplan in delen te bespreken in de vergaderingen. Er staan dit schooljaar
nog vier vergaderingen gepland. Op 24 november zullen de hoofdstukken 1, 2 en 3
worden besproken. Op 2 maart worden de hoofdstukken 4 en 5 besproken en op 18 mei
de hoofdstukken, 6, 7 en 8. Tenslotte worden de hoofdstukken 9, 10, 11 en 12 op 22 juni
besproken. In de laatste vergadering dient het akkoord te worden gegeven op het
ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt voor 4 jaar gemaakt, maar wordt
ieder jaar aangepast en doorgenomen.
In de vergadering van 18 mei wordt de evaluatie en het activiteitenplan besproken. In de
vergadering van 24 november wordt de concept-begroting besproken. In juni zal de
jaarevaluatie worden gemaakt van de OPR.
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Met opmerkingen [MA1]: Ik denk dat het hier handig is
om een tabel te maken met vier kolommen:
1. data van de vergaderingen
2.Hoofdtsukken OP ter bespreking
3.Overige bespreekpunten
4.Gast

In de vergadering van 24 november zal de cursus die de OPR heeft gevolgd worden
geevalueerd. Gevraagd zal worden of Sytske Feenstra op 24 november aan kan sluiten
bij de vergadering van de OPR. De OPR dient in te stemmen met de nieuwe governancestructuur. Er dient voor 1 januari 2021 iets geregeld te zijn.
De OCW toekomstagenda wordt 10 november in het bestuur besproken.
8. Samenvatting evaluatie scholen 2019-2020
Dit is een onderdeel van het kwaliteitssysteem. De onderwijsconsulenten sturen een
evaluatieformulier aan alle scholen waar zij komen. Maroes heeft al deze formulieren
ontvangen. Zij heeft de hoofdlijnen hier uit gehaald. De info per consulent wordt in een
beoordelingsgesprek besproken. De onderwijsconsulenten worden gewaardeerd door de
scholen. Er wordt snel gereageerd en er is sprake van deskundigheid. Soms wordt er
geruild van school onderling. Een aantal scholen vraagt aandacht voor HB-onderwijsen
overgang PO-VO. Er is een vierjarig intensief project op gebied van HBIn november heeft
het team van PO een overleg met het team van het VO. De overgang PO-VO zal daar
besproken worden. Verwachting is dat hier volgend jaar project op start. Wanneer
kinderen met 9-10 jaar al naar het VO gaan is dit een puzzel. Dit wordt opgepakt binnen
het project HB van VO in samenwerking met ons project.
Er zijn scholen die geen hulp vragen van de onderwijsconsulenten willen en bellen als ze
een vraag hebben. Er zijn een paar scholen die de onderwijsconsulent nooit toelaten op
de school. Als er zorgen zijn over die school dan signaleren we dat naar bestuurders.
Sommige scholen willen handjes in de klas. Dat is geen taak van de
onderwijsconsulenten.
9. Omgang met corona en activiteiten/projecten, samenwerking met
gemeenten en landelijke toekomstagenda passend onderwijs
Het is iedere keer weer aanpassen met vergaderingen en dergelijke wat betreft Corona.
Het maximum aantal mensen dat in een ruimte kan op kantoor bij het SWV is 18. Er is
voor een aantal leerkrachtmiddagen ruimte gehuurd bij Seinwezen. De IB-bijeenkomst
van vandaag was live. De bijeenkomst van morgen wordt online gehouden. Er worden
online-vergaderingen en bijeenkomsten gehouden, zover dit mogelijk is. Op 8 oktober
zou er een HB conferentie worden gehouden bij de Zoete Inval. Dit is afgezegd, omdat er
maar 30 mensen aanwezig kunnen zijn. De conferentie wordt een jaar uitgesteld. De
Zoete Inval en de sprekers brengen geen kosten in rekening.
De onderwijsconsulenten houden hun afspraken de komende 3 weken online. Het
SWVneemt zijn verantwoordelijkheid. We willen namelijk dat de scholen open blijven. Het
directienetwerk dat in oktober wordt gehouden, wordt digitaal gehouden.
De scholen zijn weer begonnen. Geconstateerd wordt dat sommige scholen strikt omgaan
met de 1,5 meter en andere scholen minder. Ouders missen het contact met de
leerkracht. Hoe kan dit verbeterd worden? Het contact via een scherm is anders dan
fysiek. Het zou fijn zijn als er wat frequenter contact is met de ouders. Iedere school
heeft zijn eigen beleid. Je zou meer sturingsbeleid verwachten vanuit het bestuur.
Samewerking gemeente/plannen zorg: de Gemeente Haarlem heeft eenzijdig besloten
om alle zorgaanbieders een budgetplafond te geven. Voor een deel van de aanbieders
betekent dit dat ze al aan hun plafond zitten. Dit is na de zomervakantie ingegaan. Dit
had besproken dienen te worden in het OOGO. Twee zorgaanbieders in het SO zaten aan
hun plafond. 2 kinderen konden daardoor niet naar school. Dit is nu opgelost. Dit is in de
bestuursvergadering van 23 september besproken. Er is een formele reactie namens het
po en vo naar de wethouder onderwijs gestuurd. Er is toegezegd dat we in 2021 het

3

overleg gaan voeren. Het swv praat met de afdeling beleid van de gemeente, niet met de
afdeling inkoop, wat wel de wens is
10.Rondvraag
Elmer vond het leuk om bij deze vergadering te zijn. Hij bedankt voor het geduld voor
het beantwoorden van zijn vragen.
De eerstvolgende OPR vergadering wordt gehouden op 24 november.
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