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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
1. Opening 20.00 uur
2. Vaststelling agenda
Evt. nog toe te voegen agendapunten? Geen
3. Vanuit bestuur, Roel Weener;
- Stand van zaken OP
De ambitie blijft om het Ondersteuningsplan voor de zomer klaar te hebben. Donderdag 7 juni is
een extra bestuurlijke bijeenkomst voor alle besturen van het SWV.
Op dit moment hoofdstuk 1 en 2 klaar ( voorlopige versie) en gaat de werkgroep morgen verder
met de volgende hoofdstukken. Er zal ook een publieksversie gemaakt worden.
Roel schuift dinsdag 3 juli aan bij de OPR om dan het hele ondersteuningsplan te bespreken.
- Stand van zaken Ombouw CVA
Afgelopen maandag is er een inhoudelijke evaluatie geweest en dit wordt momenteel verwerkt.
We gaan door op de ingeslagen weg met een kleinere bezetting CVA leden. Beide SWV VO
hebben het tijdspad verlengd en willen wel tot dec. 2018 meer fte’s aanhouden.
Hoe dan ook zal er expertise beschikbaar blijven, maar dat hoeft niet persé iemand van de CVA
te zijn, maar kan ook iemand uit de eigen geleding van het SWV zijn. De expertise zou dan in de
vorm van een vaste “schil” aanwezig moeten zijn voor de onderinstroom en een flexibele
”schil” bij complexe gevallen.
- Rapportage Monitor 2016-2017 (zie bijlagen)
Er is veel informatie binnen gekregen en Annie Kats heeft alles overzichtelijk verwerkt. Het was
voor ons als OPR goed leesbaar. Dit alles is helpend om een richting te geven aan het nieuwe
Ondersteuningsplan.
Het plan is om 5 kernthema’s te filteren waar dan volgens een PCDA cyclus verder te werken en
1x in de 4 jaar een grote monitor af te nemen. Ook zal er gekeken worden om de Monitor verder

te digitaliseren en zal er eerder bij de besturen aangegeven worden wat er gevraagd gaat
worden t.a.v. het verzamelen van getallen. Dit alles om de administratielast van het invullen
terug te dringen.
Verdere bespreking:
 De aanbevelingen worden gekoppeld aan de 5 kernthema’s zoals bijv. een thema
onderwijs-zorg of thema onderscheid basis- en extra ondersteuning. Dit zal weggezet
worden in de jaarplanning/werkagenda.
 We spreken kort erover dat sommige aanbevelingen klein zijn en meer horen bij de
verantwoordelijkheid van de besturen zelf i.p.v. bij het SWV.
 In alle subregio’s vinden ontwikkeling plaats. Zoals bijv. nu SOOOg en RENN4 t.a.v.
jonge risicokinderen.
 Er ligt een concept onderwijscode-jeugd. Het verschil waar onderwijs of zorg iets op
moet pakken is soms lastig. Het advies nu is om het direct op te schalen naar het niveau
van het SWV en Roel Weener in te schakelen. Het SWV is vooral aan het kijken waar de
goede voorbeelden liggen en probeert deze te verspreiden.
 In juli staat op de vergadering van het DB de evaluatie van de werkagenda geagendeerd.
 Wettelijk moet een SBO in zijn SOP ook de niveaus van basisondersteuning en extra
ondersteuning beschreven en waar de ambities liggen.
 In de aanbeveling komen de festivals ook weer aan de orde om door te zetten. We
geven aan dat de OPR daar ook graag bij aanwezig is om zo naamsbekendheid en
contact met de achterban te krijgen.
4. Terugkoppeling bijeenkomst nieuwe ondersteuningsplan, donderdag 22 maart.
Nancy, Wilma en Jillie zijn geweest.
Zie ook verslag in de bijlage met een overzicht van de besproken punten in de deelgroepen.
Het was fijn om vanuit de OPR mee te kunnen doen in deze bijeenkomst.
Hetzelfde idee zal straks ook gedaan worden t.a.v. de werkagenda in het najaar.
5. Voortgang verkiezingen
Zo even wat ik nu weet…door afwezigheid van Carrie heb ik het niet helemaal paraat.
Voordracht van Vereniging Jenaplan Onderwijs Noord, volgt nog, deze mevr. is tot half juli met
verlof.
Vanuit de mailinglijst:
Annemarie van der Pol- Klein is nu aanwezig.
Immelien Mulder afgemeld voor vandaag.
Alberta Roodzant?
Koos stelt een nieuwe brief op voor de volgende ronde verkiezingen.
Bij aftreden van Jillie, nieuwe vergaderplek nodig.
De stad Groningen bevalt wel goed, Annemarie stelt de Kimkiel voor en zal dit navragen.
6. Verslag 11 januari 2018
N.a.v. het verslag:
N.a.v. actielijst:
7. Actielijst/Vervolgafspraken
- Carrie stuurt mail over info websitebezoek door aan Roel met de vraag of daar wat aan
gedaan kan worden.
- Carrie vult het rooster van aftreden aan met ontbrekende info en stuurt deze rond.
- Agenderen cursus OPR volgende dinsdag vergadering.
- Freerk regelt bloemetje voor Carrie.
- Koos maakt nieuwe verkiezingsbrief, Jillie verstuurt deze naar Roel.
- Jillie past het overzicht aan van de lijst met OPR leden.

-

Annemarie kijkt of er de mogelijkheid is om volgend schooljaar op de Kimkiel te
vergaderen.
3 jullie laatste vergadering dit schooljaar, evt. weer met etentjes erbij. Koos regelt dit?
Volgende keer agenderen opstellen nieuwe jaarplanning/vergaderdata OPR.
Jillie vraagt na bij Roel over de nieuwsbrieven t.a.v. jurisprudentie, die Annie Kats zou
opstellen.

Sluiting 22.00 uur

