Verslag van de Ondersteuningsplanraad SWV VO Z-K d.d. 28 juni 2017
Aanwezig:

Afwezig:

Jeroen Hokke (voorzitter), Yvonne la Gro, Bettine Heslinga, Lotje Laarman,
Esther Smeenk, Johan Vermeer (dir. SWV) en Jolande Groenheide (notulist –
Notuleren4you)
Stephan Cobbenhagen, Gert Hald, Gitta van der Linden en Ria Rijntjes

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is een bericht van
afwezigheid van Gert, Stephan, Gitta en Ria. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 Conceptverslag OPR-vergadering 5 april 2017;
 Managementinfo;
 De door de account goedgekeurde en vastgestelde jaarrekening;
 Publieksversie OP 2018-2022;
 Geld volgt leerling – Kalenderjaar 2017;
 Concept Jaarrooster 2017-2018 en vastgestelde jaarrooster SWV;
 Activiteitenplan OPR + begroting 2017-2018.
3. Verslag OPR-vergadering van 5 april 2017
Tekstueel en naar aanleiding van:
 Afkorting PO wijzigen in passend onderwijs of primair onderwijs.
 Punt 12, huishoudelijk reglement OPR: de voorzitter mailt alsnog het concept naar Johan.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt met de aanpassing
goedgekeurd en vastgesteld.
Actiepuntenlijst:
 14.09.2016-01: wordt besproken bij agendapunt 5.
 07.12.2016-03: verkiezingen OPR: wordt bij agendapunt 9 besproken.
 05.04.2017-01, aanpassen activiteitenplan: wordt bij agendapunt 8 besproken.
 05.04.2017-03, matrix met schoolbewegingen per school naar OPR-leden: najaar 2017.
 05.04.2017.04, Huishoudelijk reglement OPR ter controle bij Van Doorne Advocaten
neerleggen m.b.t. verwijderen art. 5, lid 4c: de voorzitter stuurt het concept naar Johan.
 05.04.2017.05, taakverdeling OPR/overzicht taken: wordt bij agendapunt 8 besproken.
4. Vastgestelde (financieel) jaarverslag 2016
Johan meldt dat de jaarrekening over de jaargrens heen is verschoven en daardoor uitkomt
op € 88.000,--. De goedgekeurde accountantsverklaring is inmiddels ontvangen. Met
betrekking tot de openstaande vraag van Esther inzake de ambities van het
Samenwerkingsverband meldt Johan het volgende. Omdat iedere school eigen keuzes
maakt wat betreft het schoolmodel geeft het Samenwerkingsverband geen enkel advies met
betrekking tot de solvabiliteit. In het jaarverslag staat wel vermeld dat het
Samenwerkingsverband deze investeringen doet. Esther vraagt vervolgens aan Johan om uit
te spreken dat het Samenwerkingsverband financieel gezond is. Johan antwoordt dat hij
deze opmerking nog wel in het stuk kan verwerken.
5. Terugblik Achterbanraadpleging
Bij deze bijeenkomst waren Jeroen, Esther, Stephan, Bettine, Yvonne en Jolande aanwezig.
Het was een geslaagde avond op een goede locatie. De OPR is van mening dat een
dergelijke avond, eventueel voor een andere doelgroep, voor herhaling vatbaar is.
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Johan meldt dat hij vandaag alle verzamelde opmerkingen van de consulenten heeft
ontvangen. Hij vond het een zinvolle avond; ook voor de OPR. De hele avond stond in het
teken van het meedenken vanuit de ouders. Hij is er ook een voorstander van om hieraan
een vervolg te geven. Esther meldt dat zij ook aantekeningen heeft gemaakt en stuurt de
stellingen die zij heeft genoteerd naar Johan. Verder stelt Esther voor om een aantal kleine
vragen aan de MR-en voor te leggen met het verzoek om input hierop aan te leveren. Op
deze manier kan de OPR nog meer uit deze achterban raadpleging halen. De voorzitter geeft
aan dat inmiddels de meeste e-mailadressen van de MR-en beschikbaar zijn en dat een
dergelijke raadpleging nu mogelijk is. Hierop aansluitend stelt Bettine voor dat de OPR-leden
een keer aansluiten bij de MR-vergaderingen om uitleg te geven over het passend onderwijs.
Johan adviseert om in ieder geval de subsidieregels met betrekking tot het passend
onderwijs aan de MR-en te sturen om ervoor te zorgen dat de scholen deze middelen goed
inzetten. Het Samenwerkingsverband kan zorgdragen voor deze subsidieregels. Verder
geeft Bettine aan dat zij graag zou willen weten hoe de overdracht van de basisschool naar
het voortgezet onderwijs verloopt. Wie bepaalt dat een leerling extra ondersteuningsbehoefte
nodig heeft en wie meldt deze leerling aan? Gaat het primair onderwijs wel zorgvuldig om
met de criteria? Johan antwoordt dat elke school een andere vorm van zorgondersteuning
biedt en dat dit dus afhankelijk is van het systeem dat een school hanteert. Verder wordt er
kort gesproken over de scholing van docenten op het gebied van passend onderwijs en hoe
zij worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs. De
voorzitter geeft aan dat dit afhankelijk is van de docent. Het Samenwerkingsverband heeft
een cursusaanbod maar de docent bepaalt zelf of hij daar gebruik van maakt. Naar
aanleiding hiervan wordt voorgesteld om een leerkrachten achterbanraadpleging te
organiseren. Johan geeft aan dat een dergelijke achterbanraadpleging lastig is, omdat de
scholen onderling van elkaar verschillen en een eigen cultuur en een eigen pedagogisch
systeem hebben. Het is wel mogelijk om iets te vinden van de ondersteuningszorgstructuur.
Zijn idee is om scholen elkaar te laten visiteren waarbij scholen aan elkaar uitleggen wat zij
doen. Scholen die het minder doen, worden geïnspireerd door de anderen. Uit de praktijk is
gebleken dat als docenten adviezen van collega’s krijgen aangereikt, zij eerder de neiging
hebben om te veranderen.
Esther vraagt aan Lotje hoe zij aankijkt tegen een leerlingenraadpleging. Haar voorstel is:
leerlingen laten discussiëren in kleine groepjes over onderwerpen zoals: ‘wat kan er nog
beter aan ondersteuning’. Lotje antwoordt dat hier zeker belangstelling voor is. De OPR kan
hiervoor gebruik maken van de leerlingen die zitting nemen in de leerlingenraden. De
leerlingenraadpleging wordt op het activiteitenplan geplaatst. De verdere uitwerking vindt in
het volgende schooljaar plaats.
6. Geldzaak met betrekking tot verrekening tussen scholen
Johan licht de notitie kort toe. Er zijn verder geen vragen. In een volgende vergadering wordt
het voorstel over het systeem van populatiebekostiging ingebracht.
7. Vastgesteld jaarrooster SWV en concept jaarrooster OPR
Vastgesteld jaarrooster SWV:
In het kader van de wet versterking bestuurskracht heeft de OPR het wettelijke recht om
tweekeer per jaar overleg met de toezichthouder te voeren. Om die reden zijn er op
woensdag 29 november 2017 en woensdag 20 juni 2018 van 17.30 - 18.15 uur
bijeenkomsten ingepland, waarbij een delegatie van de OPR en een delegatie Raad van
Toezicht aanwezig zijn. Daarbij is ook van de bestuurder aanwezig. De data worden aan het
vergaderrooster toegevoegd.
Johan meldt dat er op 27 juni jl. een Kamermotie is ingediend waarin vermeld staat dat een
samenwerkingsverband met een onafhankelijke toezichthouder moet gaan werken.
Momenteel zijn de schoolbesturen de toezichthouders. Zodra de wet is goedgekeurd of
wordt aangepast, wordt de OPR hierover geïnformeerd.
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Concept jaarrooster OPR:
Toevoeging: ontmoeting OPR/RvT/RvB op 29 november 2017 en 20 juni 2018.
Wijziging: dinsdag 10 april wordt woensdag 11 april 2018.
Het jaarrooster wordt met deze twee aanpassingen vastgesteld.
8. Activiteitenplan OPR 2017 - 2018
Het activiteitenplan wordt besproken. Wijzigingen/aanpassingen/toevoegingen:
 In de volgende vergadering worden de uren aan de activiteiten gehangen.
 Toevoegingen:
 personeels- en leerlingenraadpleging: wordt invulling aangegeven in de OPRvergadering van 6 december a.s.
 Ingediende Kamermotie; op 5 juli a.s. vindt het debat plaats. Actie: zodra de wet is
goedgekeurd of wordt aangepast.
 Punt 5, verloop verkiezingen: speelt waarschijnlijk pas in 2019.
 Punt 6, taakverdeling OPR: agenderen voor vergadering van 3 oktober a.s.
 Punt 7, schoolbewegingencijfers interpreteren op- en afstromingen: t.z.t. agenderen.
 Punt 10, rol OPR bij sociaal veiligheidsplan: aandachtspunt van Bettine. Johan geeft aan
dat de schoolbesturen erop moeten toezien dat een school een veilig pedagogisch klimaat
heeft. Het Samenwerkingsverband heeft hier geen taak in. Er wordt afgesproken dat de
OPR dit onderwerp oppakt zodra zich ontwikkelingen voordoen die voor de OPR van
belang zijn.
 Punt 13, studiepunten voor leerlingen in de OPR: in de vorm van een maatschappelijke
stage. Dit voorstel wordt in de leerlingen- en personeelsraadpleging meegenomen.
De voorzitter voert de wijzigingen en toevoegingen door in het activiteitenplan. Het
activiteitenplan wordt weer geagendeerd voor de volgende vergadering.
Begroting OPR 2017 – 2018:
De begroting wordt kort besproken en wordt weer geagendeerd voor de vergadering van
3 oktober a.s.
9. Verkiezingen
Samenstelling OPR tot juli 2017:
Stephan Cobbenhagen - PRO/VSO personeelsgeleding
Gert Hald (secr)
- PRO/VSO personeelsgeleding
Vacature
- PRO/VSO oudergeleding
Vacature
- PRO/VSO leerling-geleding
Jeroen Hokke (vz)
- VMBO personeelsgeleding
Esther Smeenk
- VMBO oudergeleding
Gitta van der Linden
- VMBO oudergeleding
(ipv leerling-geleding)
Vacature
- VMBO personeelsgeleding
Bettine Heslinga (plv.vz) - Havo/vwo personeelsgeleding
Yvonne la Gro
- Havo/vwo personeelsgeleding
Ria Rijntjes
- Havo/vwo oudergeleding
Lotje Laarman
- Havo/vwo leerling-geleding

- treedt af
- treedt af

- wordt herkozen
- wordt herkozen
- blijft aan
- blijft aan
- wordt herkozen
- treedt af
- blijft aan

De voorzitter meldt dat Gert, Stephan en Ria aftreden. De kandidaten die zich hebben
aangemeld, zijn gekozen en degenen die zich herkiesbaar hebben, zijn herkozen. Omdat er
zich geen PRO/VSO-leerlingen hebben aangemeld, is met Esther afgesproken dat zij de
plaats van een PRO/VOS leerling inneemt. Daarmee is de OPR weer voltallig.
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Vanaf september 2017 bestaat de OPR uit de volgende leden:
?? Van Voorthuijsenschool
PRO/VSO personeelsgeleding
Stef Maas/vestiging Gunning op de Daaf Geluk
PRO/VSO personeelsgeleding
??
PRO/VSO oudergeleding
Esther Smeenk/Gunning op de Daaf Geluk
PRO/VSO leerling-geleding
Jeroen Hokke (vzt)/Haarlem College
VMBO personeelsgeleding
Gemma Visbeen
VMBO oudergeleding
Gitta van der Linden/
VMBO oudergeleding
(ipv leerling-geleding)
Ewout de Jong/Tender College
VMBO personeelsgeleding
Bettine Heslinga (plv.vz)/Sancta Maria
Havo/vwo personeelsgeleding
Yvonne la Gro/Stedelijk Gymnasium
Havo/vwo personeelsgeleding
??
Havo/vwo oudergeleding
Lotje Laarman/Rudolf Steiner College
Havo/vwo leerling-geleding
10. Afscheid leden OPR
In deze vergadering wordt afscheid genomen van Gert, Stephan en Ria. Deze leden zijn niet
aanwezig. De voorzitter bedankt hen voor hun betrokkenheid en inzet in de OPR in de
afgelopen jaren.
11. Voorbereiding OPR-vergadering van 3 oktober a.s.
Agendapunten voor de volgende vergadering:
 Benaderen van nieuwe leden: de voorzitter neemt contact met hen op.
 Opstellen inwerkplan: het volgende wordt afgesproken: in plaats van een inwerkplan
wordt besloten om een korte bijeenkomst te organiseren om nader kennis te maken
met de nieuwe leden en om hen te informeren over de werkzaamheden van de OPR.
Bij deze bijeenkomst zijn Johan Vermeer, een personeelslid (Jeroen) en een ouderlid
aanwezig. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 27 september a.s. van 16.00
– 17.00 uur, locatie: Samenwerkingsverband. De nieuwe leden ontvangen de
publieksversie van het ondersteuningsplan en een afkortingenlijst en andere relevante
documenten.
 Er wordt een ‘smoelenboek’ van de OPR gemaakt: een foto met korte introductie. Input
voor het smoelenboek moet voor de volgende vergadering bij de voorzitter zijn
ingeleverd.
 Verdere invulling activiteitenplan OPR 2017 - 2018;
 Begroting OPR 2017 – 2018;
 Stand van zaken Samenwerkingsverband (vast agendapunt);
 Concept Ondersteuningsplan 2018-2022 (voortgang).
12. Rondvraag en sluiting
 Johan vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de managementinformatie.
Vanuit de OPR wordt gevraagd waarom het ECL en Rudolf Steiner besloten hebben om
voorlopig niet verder te gaan met dit initiatief. Johan antwoordt dat dit initiatief achteraf te
ingewikkeld was. Daarnaast hadden zich ook te weinig kinderen voor dit traject
aangemeld.
De OPR besluit om Raymond Altman en Elise Heijne van de MR van het
Samenwerkingsverband voor de vergadering van 6 december uit te nodigen.
 Lotje vraagt of er volgend schooljaar nog nieuwe leerlingen aan de OPR deelnemen.
Lotje geeft aan dat het voor haar niet perse hoeft maar dat het wel leuk zou zijn voor de
diversiteit. De voorzitter antwoordt dat vanuit het vmbo zich tot nu toe niemand
beschikbaar heeft gesteld. Mocht toch iemand zich aanmelden, betekent dat dat Esther
zich terugtrekt uit de OPR.
Er zijn verder geen vragen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.05 uur.
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Volgende OPR-vergaderingen schooljaar 2017 - 2018:
 Dinsdag 3 oktober 2017;
 Woensdag 6 december 2017;
 Donderdag 8 februari 2018;
 Woensdag 11 april 2018;
 Woensdag 27 juni 2018.

Actiepuntenlijst OPR SWV VO Z-K d.d. 28 juni 2017

Datum

ACTIEPUNT

Afhandelen
voor:

Door:

26.11.2014-03

Versturen management informatie (3x per jaar) naar OPR

Loopt

Directie

07.12.2016-04

Aanpassen website OPR (foto’s en tekst)

oktober

Jeroen/Anita

05.04.2017-02

MR SWV (Raymond Altman en Elise Heijne) uitnodigen voor
kennismaking

december

Jeroen

05.04.2017-04

Huishoudelijk reglement OPR ter controle bij Van Doorne
Advocaten neerleggen m.b.t. verwijderen art. 5, lid 4c

oktober

Directie

05.04.2017-05

Verdeling taken OPR n.a.v. overzicht; daarbij de uren vermelden
die voor deze taak staan. Agenderen OPR-vergadering

oktober

OPR

28.06.2017-01

Uitwerken Achterbanraadpleging MR-en, leerkrachten en
leerlingen (aandachtspunt: studiepunten leerlingen evt. in de vorm
van maatschappelijke stage)

december

OPR

28.06.2017-02

Jaarrooster OPR aanpassen en agenderen OPR-vergadering

oktober

Jeroen

28.06.2017-03

Activiteitenplan OPR:
 Aanpassen op wijzigingen/toevoegingen
 Verdeling activiteiten over OPR-leden
 Uren aan activiteiten hangen

oktober

Jeroen
OPR
OPR

28.06.2017-04

Agenderen begroting OPR 2017 – 2018

Oktober

Jeroen

28.06.2017-05

Nieuwe leden uitnodigen voor kennismakings- en
informatiebijeenkomst op woensdag 27 september a.s. van
16.00 – 17.00 uur, locatie: Samenwerkingsverband

Juli

Jeroen/directie

Samenstellen ‘smoelenboek’ OPR.
Input voor smoelenboek bij de voorzitter inleveren

September

Jeroen
OPR

Agenderen voorstel over systeem van populatiebekostiging

Najaar

Directie

28.06.2017-06

28.06.2017-07
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