Afkortingen:
OP
Ondersteuningsplan
OPR
Ondersteuningsplanraad
MR
Medezeggenschapsraad
SWV
Samenwerkingsverband
DB
Dagelijks bestuur van het SWV
LEA
Lokale educatieve agenda
PO
Primair onderwijs
OPP
Ontwikkelingsperspectief

SOP
Schoolondersteuningsprofiel
SBO en SO Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
PO-raad sectororganisatie voor het primair onderwijs
RET
Regionaal expertise team
OOGO
Op overeenstemming gericht overleg
DUO
Dienst uitvoering onderwijs
TLV
Toelaatbaarheidsverklaring voor SBO/SO
VO
Voortgezet onderwijs
CVA
Commissie van advies die de TLV afgeeft

Verslag 1 juni 2017
Aanwezig:
Jillie Doorten
Koos Nauta
Patricia Oosterman

Mirjam Oosterman
Nancy van den Heuvel
Erik Mulder

Gast:
Roel Weener
Afwezig:
Wilma Heetland
Freerk Zuidhof
Anneke Oldenburger
1) Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur
2) Vaststelling agenda
Bij punt 4 wordt het punt “verslag van het DB 31 mei 2017” toegevoegd. Daarna wordt de
agenda vastgesteld.
3) Verslag 4 april 2017
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd
Naar aanleiding van het verslag het volgende:
- Er komt een organogram n.a.v. het verslag van 4 april punt 4.
- De Integrale Werkgroep is een adviesorgaan en blijft een centraal orgaan. Heeft
overigens geen beslissingsrecht.
- De monitor is bijna klaar en zal in het najaar worden uitgevoerd. De monitor wordt ook
met de OPR besproken. Er hoeft door de OPR geen instemming op worden gegeven. Wel
moet de OPR goed letten op het feit of de doelstellingen bereikt zijn.
- Kan de OPR inzicht krijgen in de notulen van het DB? Nee; Roel gaat wel regelen dat de
OPR inzicht krijgt in de besluitenlijst.
- Kan de OPR inzicht krijgen in de notulen van de Integrale Werkgroep? Ja
Naar aanleiding van het onderwerp “bijeenkomst september” wordt besloten dat de
Integrale Werkgroep ook uitgenodigd moet worden voor 19 september.
Het thema van de bijeenkomst wordt “Monitor”. Roel zal dit toelichten op de betreffende
avond. De leden van de OPR kunnen dan aansluiten bij de groepjes aan tafel.
Op 26 januari is de gehele Integrale Werkgroep aangeschoven bij de OPR vergadering. De
volgende keer zal een afvaardiging komen en zal er toegespitst worden op een bepaald van
de voren vastgesteld thema.

Roel Weener deelt mee dat zijn inzet is verlengd tot 1 augustus 2021. Elk jaar zal wel een
evaluatie plaatsvinden.
4) Nieuws vanuit het bestuur
Verslag overleg DB 31 mei 2017
Het solidariteitsfonds wordt innovatiefonds. Er zijn nu veel aanvragen op het niveau van
leerlingen. Daardoor heeft het DB besloten om per augustus 2017 te stoppen met het
solidariteitsfonds. Het innovatiefonds zal vernieuwingen brengen in het regulier onderwijs,
SO en SBO.
De “toppers” van RENN4 worden behouden en ingezet. Zij zullen de leerkrachten helpen om
te gaan met leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag om thuiszitters te voorkomen.
Het SWV wil ook investeren in vroeg signalering. Dit om te voorkomen dat leerlingen laat
worden aangemeld bij het SO. De scholen zullen hier binnenkort over worden geïnformeerd.
Kwaliteitsonderzoek Inspectie
Het is gebleken dat het moeilijk om de groepen te vullen.
Ontwikkelingen van de Integrale en Financiële Werkgroep
Geen
Begroting
Freerk heeft hiernaar gekeken en e.e.a. op papier gezet.
Momenteel wordt er gewerkt aan de ombouw van de CvA. Per 1 augustus 2018 zullen de
scholen verantwoording moeten afleggen i.p.v. de CvA.
De CvA is niet meer nodig, er is voldoende expertise.
De coördinator (Roel Weener) is verantwoordelijk.
Dit werkt heel goed. Roel beoordeelt de aanvragen en kijkt of ze compleet zijn en
controleert of de handtekening aanwezig is.
5) Voortgang Passend Onderwijs
Geen toevoegingen
6) Voorbereiden bijeenkomst september 2017
De uitnodiging wordt besproken. Carrie zal de wijzigingen doorgeven aan de
communicatieadviseur.
Er wordt een extra vergadering gepland op woensdagavond 12 juli om 20.00 uur.
7) Wat te vermelden vanuit de OPR -> stand van zaken
Jillie zal t.z.t. zorgen voor een korte nieuwsbrief.
8) Binnengekomen stukken
Mail van Roel; vraag of er ouders zijn die hun ervaringen willen delen i.v.m. het
Kwaliteitsonderzoek van de Inspectie. Deze mail is doorgestuurd aan de OPR leden.
9) Actielijst/ vervolgafspraken
- Rooster van aftreden aanpassen -> Actie Carrie
- Opzet schrijven over het thema basis en extra ondersteuning -> actie Jillie (daarna
versturen van nieuwsbrief)
- Carrie vraagt communicatieadviseur om de wijzigingen aan te brengen aan de
uitnodiging. Daar wordt deze ter check doorgestuurd aan Koos/ Jillie voor akkoord.
Daarna kan het verstuurd worden via Roel/ Marjet naar de besturen.
- Carrie zal de Integrale Werkgroep uitnodigen voor 19 september
- Carrie zal reservering doen bij van der Valk Zuidbroek
- Carrie zal uitnodiging extra OPR vergadering van 12 juli versturen naar alle OPR leden.
10) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur

