Afkortingen:
OP
Ondersteuningsplan
OPR
Ondersteuningsplanraad
MR
Medezeggenschapsraad
SWV
Samenwerkingsverband
DB
Dagelijks bestuur van het SWV
LEA
Lokale educatieve agenda

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

Agenda 3 juli 2018 Let op! Aanvang 18.30 uur!!!!
Locatie: Garnwerd aan Zee, Hunzeweg 38A, Garnwerd.
Om 18.30 uur eten en aansluitend vergaderen.

Aanwezig:
Wilma Heetland
Anneke Oldenburger
Patricia Oosterhof

Koos Nauta
Freerk Zuidhof
Nancy vd Heuvel

Jillie Doorten
Mirjam Oosterman
Erik Mulder

Afgemeld:
Immelien Mulder, Annemarie
vd Pol
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notulen
1. Opening plusminus 20.00 uur - is 19.00 geworden
2. Vaststelling agenda
Evt. nog toe te voegen agendapunten? - neen
3. Vanuit bestuur,
- Stand van zaken OP
Het OP blijft nog een jaar geldig. Het DB had aanvankelijk een half jaar uitstel gevraagd aan de
inspectie, dat is een jaar geworden. Het nieuwe OP wordt compacter en beter leesbaar. In de
nieuwe OPR moeten we kijken naar hoe de OPR het OP bespreekt en van commentaar voorzien.
- Betrokkenheid OPR bij uitwerken OP en jaarplanning werkagenda (hoe)
De OPR kan meedoen in de uitwerking, daarbij wel belangrijk de rol van de OPR als
controlerend orgaan in de gaten te houden. Advies vertrekkende leden om actief betrokken te
zijn bij bijeenkomsten van SwV, bestuur, etc, dat helpt. Jillie en Koos koppelen terug over de
ervaring tot nu toe, dat is positief. Roel geeft ook in bijeenkomsten aandacht aan de
aanwezigheid van de OPR. Nancy ervaart het ook als ouder als te volgen en positief, vb
bespreken van de monitor (zie punt 4). Aandachtspunt is de rol van OPR is controlerend, het
SwV doet het werk, dat geeft wat spanning evt als je als OPR lid zelf ook inhoudsdeskundig
bent.
- Samenvattingen geschillencommissie, bijlagen.
Zijn ter info. Dit is een landelijke overzicht. Vraag: zijn er klachten bij uit ons
samenwerkingsverband? dit bij het volgende overzicht bespreken met Roel.
4. Terugkoppeling extra bestuurlijke bijeenkomst.

Wilma, Nancy en Jillie zijn geweest.
Verdeling in groepen, bespreken monitor en aanbevelingen, gesproken over wie doet wat
(bestuur SwV of besturen scholen), middels 'geeltjes' info opgehaald, dit wordt verder
verwerkt. Veel zaken blijken volgens de OPR verantwoordelijkheid van de individuele besturen,
soms lijkt meer bij het SwV gelegd te worden. In andere groep aanvankelijk negatieve
opmerkingen over het SwV, later wel constructief, mn de regio's werd wel als een positief iets
gezien. Plusminus 24 aanwezigen totaal, opvallend want het was algemeen bestuur, dat heeft
meer dan 24 leden. Tweede deel over het nieuwe OP, de integrale werkgroep toetste dit aan
de groepjes (besturen etc), bijv hoe houden besturen zicht op de basisondersteuning. Er werd
uitgewisseld door de besturen.
Punt van aandacht - als de basisondersteuning verandert dan is dat belangrijk voor de OPR,
bottomline - basisondersteuning wordt beter binnen hetzelfde geld, dus meer voor hetzelfde
geld.
Punt van aandacht - inrichting basisondersteuning is inhoudelijk punt voor OPR, maar qua
inrichting binnen een bestuur is het GMR.
Conclusie: leuke en informatieve bijeenkomst - dit was de 3e van 3 bijeenkomsten.
5. Voortgang verkiezingen, afscheid OPR leden en Carrie van Esch.
SvZ - Er zijn 4 kandidaten, er zijn 4 vertrekkende leden, de instuurtermijn was 2 juli. Dat
betekent dat verkiezingen niet nodig zijn. Verhouding is nu 7 personeel, 4 ouders. Jillie zoekt
brief mbt geen verkiezingen en dat de kandidaten benoemd worden, deze stuurt ze naar
Freerk.
Carrie stopt ook als ambtelijk secretaris, RIanne Dijksterhuis, collega van Carrie, is bereid
gevonden haar op te volgen. Rianne werkt ook bij Noorderbasis.
Jillie, Patricia, Koos en Mirjam - Koos richt een persoonlijk woord aan de vertrekkende leden
en kijkt terug op een goede samenwerking met de hele OPR. Mirjam richt het woord tot Koos.
Freerk wordt de nieuwe voorzitter.
6. Verslag vorige vergadering.
Actiepunt was vergaderlocatie de Kimkiel, maar Rianne werkt ook bij Noorderbasis, dus locatie
Meerpaal kan blijven
7. Rondvraag
- Erik brengt in voorz bestuur SOOG Jaap Hansen is actief in de media mbt passend onderwijs,
we besluiten te informeren bij Roel hierover en of dit ook slaat op ons SwV
8. Actielijst/Vervolgafspraken
a. JIllie overlegt met Rianne Dijksterhuis over het plannen van de eerste OPR vergadering
na de zomervakantie
b. Agenda nieuwe OPR
i. invullen van OPR rol in de processen van het SwV
ii. wat zijn de taken van de OPR
iii. volgen klachten
c. Brief aan nieuwe kandidaten mbt benoeming, verkiezingen, opzoeken door Jillie,
versturen door Freerk
d. datum volgende vergadering - donderdag 13 september 20.00 locatie de Meerpaal
Sluiting door Koos om 20.37 uur

