Verslag van de Ondersteuningsplanraad SWV VO Z-K d.d. 8 februari 2018
Aanwezig:

Afwezig:

Gemma Jansen (voorzitter), Fons Alkemade, Yvonne la Gro, Ewout de Jong,
Tom Koehorst, Esther Smeenk, Johan Vermeer (dir. SWV) en Jolande Groenheide (notulist Notuleren4you)
Bettine Heslinga, Jeroen Hokke, Lotje Laarman, Kim Nelis en Stef Maas

1. Opening
Jeroen Hokke is ziek. Gemma Jansen neemt vanavond het voorzitterschap op zich. De voorzitter opent de
vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom aan een twee nieuwe leden: Fons Alkemade,
ouder van Het Schoter en Tom Koehorst, leerkracht van Het Molenduin Santpoort. Er volgt een korte
voorstelronde. Er is een bericht van afwezigheid van Bettine, Jeroen, Kim en Stef.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
 OPR basiscursus: de voorgestelde data zijn donderdag 22 en 29 maart van 17.00 tot ongeveer 20.15 uur. De
OPR besluit om voorlopig donderdag 29 maart vast te leggen. Yvonne geeft aan dat zij die dag niet aanwezig
kan zijn. Jolande vraagt aan degenen die afwezig zijn of zij op die dag aanwezig kunnen zijn en bespreekt de
organisatie van de training verder met Hans van Dinteren (trainer CNV).
 Ontmoeting OPR/RvT(delegatie Ledenraad)/Johan Vermeer: voorstel nieuwe data: woensdag 28 maart van
14.00 – 15.00 uur of woensdag 4 april van 17.30 – 18.15 uur. Bij deze ontmoeting zijn Jeroen, Gemma, Esther
en Jolande aanwezig. De voorkeur gaat uit naar woensdag 28 maart. Jolande vraagt aan Jeroen of deze
datum bij hem uitkomt.
Ingekomen stukken:
 Aangepaste TVO procedure (zie agendapunt 5);
 Getalsmatige management informatie samenwerkingsverband (agendapunt 6);
 Bestuursjaarverslag 2017 (zie agendapunt 7);
 Krantenartikel plus reactie SWV inzake transparantie reserves samenwerkingsverband (agendapunt 8).
4. Verslag OPR-vergadering van 6 december 2017
Tekstueel en naar aanleiding van:
 Pag. 1, punt 4, actiepuntenlijst: 4e bullet: toevoegen aan het einde van de zin ‘voorgelegd’.
 Pag. 3, management informatie, 5e regel: ‘me’ moet zijn ‘mee’.
Aan Fons Alkemade wordt op verzoek toelichting gegeven op een aantal begrippen en punten in het verslag.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt met in achtneming van deze aanpassingen
goedgekeurd en vastgesteld.
Actiepuntenlijst:
 07.12.2016-04, Aanpassen website OPR (foto’s en tekst): in de volgende vergadering wordt er een foto van
de OPR gemaakt; deze foto wordt op de website geplaatst. Wordt doorgeschoven naar de vergadering in
april. Aan dit actiepunt wordt toegevoegd: het samenstellen van ‘Even voorstellen’ OPR. Bij Jeroen zal worden
gecheckt wat hij al binnen heeft en van wie er nog input ontbreekt.
 05.04.2017-04, Huishoudelijk reglement OPR ter controle bij Van Doorne Advocaten neerleggen m.b.t.
verwijderen art. 5, lid 4c (kan een personeelslid, ouder of leerling z'n termijn afmaken als hij niet meer werkt
bij, leerling/ouder is van één van de scholen van het SWV?): Van Doorne heeft gemeld dat het verwijderen
van dit artikel niet mogelijk is.
 28.06.2017-07, Systeem voor populatiebekostiging: wordt voor de zomer voorgelegd. Blijft staan.
 03.10.2017-02, OPR-basiscursus voor OPR-leden: wordt waarschijnlijk donderdag 29 maart a.s. of anders
wordt de datumprikker uitgezet voor een nieuwe datum.
 03.10.2017-03, vacatures OPR: er staat nog een vacature open in de PRO/VSO leerling-geleding. Uit de
praktijk blijkt dat het over het algemeen moeilijk is om leerlingen aan te trekken. Een aantal vacatures is ook al
door ouders ingenomen. De OPR overweegt om de vertegenwoordiging door leerlingen te laten vervallen; het
huishoudelijk reglement moet daar wel op worden aangepast. Het voorstel is om leerlingen voor een bepaald
onderwerp te raadplegen en hen hiervoor apart in de vergadering uit te nodigen. Er wordt afgesproken dat
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Johan onderzoekt wat de wet hiervoor zegt en navraagt hoe andere samenwerkingsverbanden hiermee
omgaan en of zij misschien suggesties hebben om leerlingen erbij te betrekken.
 03.10.2017-05, Onderzoeksverslag van DUO en Kinderombudsman: verder uitwerken op aantal vragen en
uitkomst agenderen voor OPR: wordt april/juni.
De overige actiepunten staan op de agenda vermeld of zijn afgehandeld.
5. Aangepaste TVO procedure:
Ligt ter instemming voor aan de OPR en is op 29 november 2017 vastgesteld door de ledenraad van het
samenwerkingsverband. Johan licht de aangepaste TVO procedure kort toe. De procedure is als volgt aangepast:
als de school een TVO procedure aanvraagt, dan moet het samenwerkingsverband die aanvraag in behandeling
nemen, ondanks het feit dat de ouders het er niet mee eens zijn. Deze ouders kunnen hun eigen zienswijze
indienen. Deze zienswijze wordt door een bezwaaradviescommissie (TVO-deskundigen) beoordeeld.
Vanuit de OPR wordt gevraagd hoe het komt dat het aantal TVO’s 1% onder het landelijke gemiddelde zit. Johan
antwoordt dat dit te maken heeft met de regio. Deze regio heeft een aantal zorgscholen, zoals Het Tender, Daaf
en Paulus. Deze scholen hebben hun hele infrastructuur afgestemd op kinderen met een ‘rugzakje’. Het budget
wordt direct naar deze scholen doorgesluisd om ervoor te zorgen dat de zorg geleverd kan worden.
Er zijn verder geen vragen. De OPR stemt in met de aangepaste TVO-procedure.
6. Presentatie getalsmatige management informatie samenwerkingsverband:
Johan laat zien en legt uit over welke getalsmatige informatie het samenwerkingsverband beschikt. Ter informatie
zijn meegestuurd het dashboard december 2017 en de matrix van verbondenheid 2016/2017 (de
schoolbewegingen van en naar de school). In de komende maanden wordt deze matrix met de schooldirecties
besproken. Johan geeft aan dat als de OPR over een bepaald onderwerp getalsmatige informatie zou willen
hebben, hij bereid is om die voor hen te verzorgen. Esther geeft aan dat het interessant zou zijn om de
belangrijkste aannames te koppelen aan de speerpunten van het samenwerkingsverband. Johan neemt deze
opmerking mee.
7. Concept bestuursjaarverslag 2017
Betreft het tekstmatige deel van het verslag. In het verslag worden de speerpunten benoemd en de punten die
het samenwerkingsverband graag op de agenda wil plaatsen. In de OPR-vergadering van 10 april a.s. wordt het
financiële jaarverslag 2017 besproken. Er zijn vanuit de OPR geen vragen.
8. Krantenartikel plus reactie van Johan Vermeer inzake transparantie reserves samenwerkingsverband
Johan meldt dat er een kapitaal van € 3,5 miljoen is opgebouwd voor het passend onderwijs. In eerste instantie
gericht op de vmbo-scholen, maar later zijn ook de havo/vwo-scholen toegetreden. Het beleid is erop gericht om
te investeren in de scholen en de doorontwikkeling van het passend onderwijs. De scholen konden vorig jaar
daarop intekenen en er is € 1,8 m/m beschikbaar gesteld voor programma’s; deze draaien nu nog. Komend jaar
gaat het samenwerkingsverband op zoek naar andere doelgroepen, zoals: ISK, APC-scholen, auti vwo-klas,
zwevende klas (Gunning), het havo/vwo huiskamer project (Stedelijk Gymnasium) en het Megakids arrangement
voor thuiszitters (Daaf Geluk) en de Opmaatklassen: een samenwerking met de jeugdhulpinstellingen. Verder is
het samenwerkingsverband met de gemeente in gesprek over de doorontwikkeling van het impulstraject. Er zijn
verder geen vragen.
9. Stand van zaken Achterbanraadpleging MR-en, leerkrachten en leerlingen
Esther en Ewout hebben een voorstel met betrekking tot de achterbanraadpleging uitgewerkt. Esther geeft een
korte toelichting. Zij stellen voor om als onderwerp voor de achterbanraadpleging te kiezen voor het speerpunt
‘doorontwikkeling passend onderwijs’. Dit onderwerp kan door middel van projecten, zoals het huiskamerproject,
zwevende klassen, door een aantal scholen worden gepresenteerd. De vorm en de locatie zijn gelijk aan de
vorige raadpleging. Datum: rond juni, na de examens. In eerste instantie was het de bedoeling om alleen de MRen uit te nodigen, maar het voorstel van Esther en Ewout is om dit toch breder te trekken. De OPR geeft aan dat
zij akkoord gaat met het voorstel van Esther en Ewout. Aan Johan wordt gevraagd om de organisatie verder op te
pakken en uit te werken. In de volgende vergadering wordt de stand van zaken weer besproken.
10. Voorbereiding OPR-vergadering van 10 april 2018
OPR-leden worden uitgenodigd om agendapunten aan te leveren.
11. Rondvraag en sluiting
De voorzitter stelt namens Stef Maas de volgende vragen:
 Is het Samenwerkingsverband al op de hoogte (gebracht door het CvB van Dunamare) van de
intentieverklaring gesloten tussen het Sterren College, de Paulus Mavo en de Daaf Geluk? Johan: ja.
 Het einddoel van de voorgenomen samenwerking is een grote VMBO school waar leerlingen met een LWOO
indicatie uit Haarlem-Noord terecht kunnen. Ziet het Samenwerkingsverband dit niet al een versobering van
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het LWOO onderwijsaanbod in Haarlem(-Noord)? Johan antwoordt dat hij deze samenwerking niet ziet als
een versobering. Deze scholen zitten aan de grens van hun capaciteit. De gemeente heeft aan Dunamare
gemeld dat er geen lokalen bij worden geplaatst. Het Sterren staat half leeg en daar is dus wel voldoende
ruimte voor de leerlingen. Het samenwerkingsverband heeft verder geen invloed op deze situatie. Esther is
het hier niet mee eens. De zorgscholen bieden nu aan de leerlingen een specifiek concept: een beschutte
situatie en bepaald aanbod. Met het onderbrengen in het Sterren komt een deel van dit dekkende aanbod te
vervallen. Om die reden mag Johan vanuit zijn positie als directeur/bestuurder van het
samenwerkingsverband hier wel iets van vinden. Johan neemt deze opmerking mee.
Er zijn verder geen vragen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.35 uur.
Volgende OPR-vergaderingen schooljaar 2017 - 2018:

Dinsdag 10 april 2018;

Woensdag 27 juni 2018.

Actiepuntenlijst OPR SWV VO Z-K d.d. 8 februari 2018

Datum

Afhandelen voor:

Door:

April
April

Jeroen/Anita

Voor de zomer

Directie

Organiseren van een OPR-basiscursus voor OPR-leden: 22 of 29 maart
Vacatures OPR leerlinggeleding:
Voorstel vanuit OPR om vertegenwoordiging door leerlingen te laten
vervallen en HHR aanpassen: onderzoeken wat de wet hiervoor zegt,
navragen hoe andere samenwerkingsverbanden hiermee omgaan en of zij
misschien suggesties hebben om leerlingen erbij te betrekken

April

Jolande

April

Johan

03.10.2017-05

Onderzoeksverslag van DUO en Kinderombudsman: verder uitwerken op
aantal vragen en uitkomst agenderen voor OPR

juni

Bettine/
Yvonne

06.12.2017-01

Stand van zaken achterbanraadpleging in juni

april

Johan/Esther/
Ewout

07.12.2016-04

28.06.2017-07
03.10.2017-02
03.10.2017-03

ACTIEPUNT
Aanpassen website OPR (foto’s en tekst):
 volgende OPR foto OPR voor website
 Samenstellen ‘Even voorstellen’ OPR: voorzitter stuurt een herinnering om
input aan te leveren

Agenderen voorstel over systeem van populatiebekostiging
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