
 

 

Notulen  Ondersteuningsplanraad 

Datum: 22 juni 2021 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

Plaats:  Via Teams  

Aanwezig: 

Thomas Golstein 

Marije Hillegers 

Bianca Stomphorst 

Maartje Visser 

Maroes Albers (directeur SWV PO-ZK) 

Afwezig met afbericht: 

Elmer Burke 

Marlies Timmers 

Notulen: 

Anneke Nieuwboer 

 

1. Opening, welkom leden OPR Zuid-Kennemerland  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is bericht van verhindering 

ontvangen van Elmer en Marlies. 

 

2. Vaststellen van de agenda en punten verzamelen die de aanwezigen willen inbrengen 

De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van het agendapunt ‘instemming OPR met 

Ondersteuningsplan 2021-2025’ 

Maroes deelt mee dat Anneke per 1 september wordt opgevolgd door Daniëlle. Zij gaat de 

OPR vergaderingen notuleren.  

 

3. Vaststellen van de notulen van 18 mei 2021 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

De vraag wordt gesteld of de OPR leden in het nieuwe schooljaar live of via Teams willen 

vergaderen. De voorkeur is voor live.  
 

4. Rapport externe kwaliteitscommissie en concept bestuurlijke reactie 
Er worden goede aanbevelingen gedaan in het rapport. De vraag vanuit OPR is wat het 
Jeugdondersteuningsplan is (JOP). Maroes geeft uitleg. De Gemeente maakt een jeugdnota, 
wij een ondersteuningsplan. Wat willen we afspreken met de Gemeenten en jeugdzorg. Het 
JOP is een document waarin samengevat wordt wat er gebeurt. Er zijn veel wisselingen bij de 
ambtenaren. Ook wethouders wisselen per vier jaar. Het plan wordt geschreven door twee 
mensen van de Gemeente Haarlem en Maroes namens SWV PO en Johan namens SWV VO. 



De eerste versie wordt voorgelegd aan alle Gemeenten in Zuid Kennemerland. De tweede 
versie wordt voorgelegd aan de schoolbesturen en wethouders.  
Bianca vraagt zich af wat het boekje Sleutelmomenten is. Maroes laat weten dat het boekje 
terug te vinden is op de website. Dit boekje is vorig jaar gemaakt en geeft voorbeelden uit de 
praktijk in onze regio over hoe passend onderwijs wordt vormgegeven.  
N.a.v. aanbevelingen rondom informatie voor ouders; er wordt al gekeken naar een 
eventuele nieuwe opzet van de website. Ook het VO is hier mee bezig. Er wordt gedacht aan 
een gezamenlijke homepage. 
Grijze gebied financiën/volumebekostiging: in het IKC is Kenter de jeugdhulppartner. De 
kinderen die hulp nodig hebben van Kenter dienen een soort verwijsbrief te krijgen 
(indicatie). Elk kind heeft ook een aparte TLV vanuit het SWV. De IKC's willen we als volume 
financieren, bijvoorbeeld er zitten 500 leerlingen op de IKC's en daar wordt een bepaald 
bedrag voor betaald. Dat willen we ook met de jeugdhulp doen, zodat er 1 bedrag komt 
vanuit jeugdhulp en onderwijs samen (wel twee losse bedragen).  
Marije zegt gehoord te hebben dat de jeugdhulp van de gemeente probeert veel kosten op 
het onderwijs te gooien. Over het grijze gebied wordt gezegd ‘is passend onderwijs’. Maroes 
herkent dit, de druk op de middelen neemt toe. Er is sprake van budgetplafonds voor 
jeugdzorg in de regio. O.a. daarom willen wij  volumebekostiging.  
De IKC's en ook de Schelp bijvoorbeeld werken met vaste zorgpartners. 
Gevraagd wordt wat er gedaan wordt met de aanbevelingen. Maroes zegt dat dit terug te 
lezen is in de bestuurlijke reactie. Er komt geen extra plan voor. Acties zijn opgenomen in het 
nieuwe Ondersteuningsplan en het activiteitenplan voor komend schooljaar.  
 

5. Voorbereiding op deelname ALV de 23ste  en instemming Ondersteuningsplan 2021-2025 

Geen van de OPR-leden kan aansluiten bij de ALV-vergadering morgen. De agendapunten zijn 

o.a. het rapport van de externe kwaliteitscommissie, financiën (jaarrekening), intern verslag, 

statuten, activiteitenplan en ondersteuningsplan. De jaarrekening is al goedgekeurd door de 

accountant.  

De OPR stemt in met het Ondersteuningsplan 2021-2025, morgen ligt deze ter 

besluitvorming voor op ALV.  

Wat betreft het agendapunt gouvernance, dient een bepaald quorum aanwezig te zijn bij het 

besluit over de nieuwe onafhankelijk voorzitter. Er is een kennismakingsgesprek geweest met 

een onafhankelijk voorzitter, die ook voorzitter is bij het VO. Zij wordt voorgedragen aan de 

ALV.  

De OPR is het eens met de voordracht van de onafhankelijk voorzitter, aanpassing van de 

statuten en de voordracht voor de directeur-bestuurder. Thomas zal dit laten weten in een 

mail aan de voorzitter van het bestuur.  

 

De eerste OPR-vergadering na de zomervakantie wordt gehouden op 28 september.  

Als extra OPR-vergaderdata worden gepland 5 oktober 2021 en 16 mei 2022. Bij de extra 

vergaderingen zijn Maroes en de notulist niet aanwezig.  

Maroes zal grote wijzigingen in het ondersteuningsplan alvast gedurende het schooljaar 

doorgeven aan de OPR. Er komen naar verwachting een aantal beleidsmatige wijzigingen.  

Er wordt 5  x een uitnodiging gestuurd en 2 x een link via Teams (voor de extra geplande 

vergaderingen). 
 

 

 

 



6. Preview op verbetering informatie voor ouders op onze website (Willeke Heijkoop, 
onderwijsconsulent van het SWV sluit hiervoor aan)  
Willeke Heijkoop is aanwezig om een toelichting te geven. 
Men heeft de inhoud van de website onder de loep genomen. Men wil deze toegankelijker 
maken voor ouders. Er is gekeken op websites van andere SWV's. Willeke geeft een preview. 
Er zijn al een aantal mensen, ook buiten het onderwijs, die er naar gekeken hebben. 
Vervolgens zijn er een aantal dingen aangepast.  
Het uitgangspunt is dat we niet te gedetailleerde info willen geven, aldus Maroes. We willen 
dat ouders met school praten of met de ouderconsulent als er wat speelt.  
Willeke geeft uitgebreid tekst en uitleg over de verschillende situaties die je als ouder tegen 
kunt komen en die beschreven staan op de preview.  
Voorgesteld wordt de tekst ‘Nieuw in Nederland’ voor nieuwkomers ook in het Engels te 
vermelden. Gevraagd wordt of er meer informatie in het Engels dient te komen.  
Na de zomervakantie gaat de aangepaste website live. Feedback is nog van harte welkom.  
Misschien kan er bij het maken van een nieuwe website onderscheid gemaakt worden in 
professionals en ouders.  
De aanpassingen zien er heel duidelijk uit. Het is 100% verbeterd. Je geeft als SWV heel veel 
informatie. We willen het voor ouders duidelijker maken. Vindbaarheid is belangrijk.  
Bij de huidige website is het niet mogelijk om gebruik te maken van uitrolmenu's. Dit idee 
wordt meegenomen naar het opzetten van een nieuwe website. Nu wordt de huidige 
website geactualiseerd.  
De vraag wordt gesteld of het onderwijsloket ook bij contact dient te worden vermeld. En of 
de informatie ook in het Engels dient te komen.  
Hoe komen ouders terecht op de website van het SWV? Je zou er al terecht moeten komen 
als je via Google basisschool Haarlem intypt, volgens Maartje. Bij het zoeken naar een school 
komen ouders terecht bij de website van de gemeente Haarlem. Hebben ze hulp nodig voor 
hun kind, dan moeten ze zoeken naar onze website. De school zal deze informatie vaak aan 
de ouders geven. 
Wanneer de website live gaat, zal dit via Danielle gecommuniceerd worden naar de OPR-
leden. 
Willeke vindt het fijn om feedback te krijgen van de OPR-leden. 
Willeke wordt bedankt voor haar inbreng.  

 
7. Data OPR komend schooljaar; 5 keer vergadering en 2 keer extra 

De vergaderdata die gepland zijn voor het nieuwe schooljaar zijn 28 september 2021,  
30 november 2021, 29 maart 2022, 24 mei 2022 en 28 juni 2022. 
Daaraan worden als extra data toegevoegd 5 oktober 2021 en 16 mei 2022. 
 

8. Evaluatie OPR jaar 2020-2021 

Thomas verzoekt punten te sturen via de mail.  

Maroes brengt nog in herinnering het maken van een jaarplanning aan het begin van het 

schooljaar. De nieuwsbrief voor de MR-en is dit jaar niet gelukt. Er kan ook een stukje 

geplaatst worden op de website van het SWV.  
 

9. Rondvraag  

Iedereen wordt bedankt voor zijn inzet. Hopelijk komen er volgend schooljaar nog twee 

 personen bij. Marije zegt Thomas een goede voorzitter te vinden.  

Iedereen wordt een fijne vakantie gewenst.  


