Notulen OPR-vergadering 27-03-2018
Aanwezig:

Afwezig:

1.

Hans Pannekoek (vz.), Tialde Vonk, Jan Willem de Vries, Ludo Abbink (t/m agendapunt 3),
Maaike de Bruin, Marieke Heida, Thijs van der Kaaij, Roos Damstra, Ilona Tjassing, Rixt Ytsma,
John Orie, Rosieta van der Meer, Bas van der Heijden, Gera Kamsteeg en Syberta Bomas
(notulist).
Judith Holtzer, Petra Torenga en Jeroen Vogelzang met kennisgeving.

Opening/ vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in het speciaal Ilona, die vandaag voor
het eerst aanwezig is. Zij stelt zich in het kort even voor.

2.

Notulen OPR 16-01-2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3.

OP 2018-2022.
De voorzitter bedankt de secretaris voor alle werkzaamheden, die zij heeft verricht als voorwerk voor
het verzamelen van aandachtspunten rondom het OP. De directeur geeft een presentatie waarin hij
de meeste aandachtspunten van de OPR heeft verwerkt vervolgens gaat hij nog een aantal
gedetailleerde vragen beantwoorden. De presentatie wordt bij dit verslag gevoegd.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een publieksversie van het OP, dit wordt een interactief pdf,
waarvoor diverse geledingen zijn benaderd voor een interview. Het huidige OP zal in het algemeen
niet gelezen worden door ouders en leerkrachten.
Wanneer het OP formeel is vastgesteld en naar de inspectie is verzonden, zullen er voorlichtingen
volgen voor IB’ers en coördinatoren Passend Onderwijs. Hiervoor zullen meerdere sessies ingepland
worden.
Een aanmelding van een leerling ontstaat bij een schriftelijke aanmelding per mail of via een brief door
brievenbus. Ouders moeten hun kind schriftelijk aanmelden bij de school van hun voorkeur. De school
van aanmelding heeft zorgplicht en gaat samen met de ouders kijken of zij deze leerling een goede
onderwijsplaats kan bieden.
De zorgplicht krijgt een plaats in de publieksversie van het OP.
De expertise van de SBO-scholen zal meegenomen worden in de nieuwe situatie.
De directeur geeft aan, dat het SWV graag betrokken wil worden bij de inkoop/aanbesteding van
dyslexie en de onderwijszorgarrangementen.
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Thema’s waarover samenwerking met gemeenten wordt gezocht zijn: het leerling vervoer, zorg in
onderwijstijd/onderwijszorgarrangement, onderwijs op een andere locatie en het tegengaan van
thuiszitters in samenwerking met leerplicht.
De vraag waarom niet alle middelen Passend Onderwijs door de besturen worden ingezet, is
verklaarbaar. De directeur heeft aangegeven, dat het verstandig kan zijn een soort knelpuntenpot aan
te leggen voor incidentele situaties.
Het blijkt dat niet alle schoolbesturen transparant zijn richting ouders en leerkrachten over de
besteding van middelen. Communicatie hierover is van groot belang.
Op het handelingsdeel van het OPP hebben ouders instemmingsrecht.
De teldatum van 1-10-2017 is de maatstaf voor de bekostiging van het schooljaar 2017-2018. De
middelen die schoolbesturen ontvangen van het SWV zijn geoormerkt voor Passend Onderwijs.
GMR’en dienen de besturen te bevragen over hoe zij deze middelen inzetten.
Het woord subsidiariteit komt voort uit het RK onderwijs en houdt in dat de middelen zo laag mogelijk
worden belegd.
Een consulent JRK wordt bekostigd door het SWV en de gemeenten, dit om een provinciaal dekkend
netwerk te kunnen bieden. Zij zorgen ervoor dat kinderen bijv. naar het BEC gaan of doen een
observatie op een peuterspeelzaal. Zij vallen nu nog onder MEE en dit wordt de GGD.
Wie heeft de taak van regisseur? Dit is afhankelijk van is iets onderwijs gerelateerd dan vaak de IB’er
of is iets zorg gerelateerd dan meestal de voorzitter van het gebiedsteam of iemand van de GGD.
De directeur verlaat de vergadering na bovenstaande verheldering te hebben gegeven.

De voorzitter geeft aan, dat de directeur alle verhelderingsvragen heeft beantwoord en de wettelijke
kaders duidelijk heeft uitgelegd.
Er wordt nog aangegeven, dat men in het verleden landelijke bijeenkomsten heeft bezocht en dat
daaruit is gebleken, dat deze OPR vooroploopt maar eigenlijk wil men nog veel meer.
Het bevreemdt de OPR, dat sommige bestuurders niet hebben gereageerd op het OP. Zij vinden het
een goed initiatief, dat de IB’ers worden meegenomen in de voorlichting van het nieuwe OP, maar hoe
ga je de IB’ers bereiken?
Er wordt nog aangegeven of het mogelijk is om in het OP te vermelden dat er een publieksversie is.
Voor de monitoring van de middelen zou het positief zijn om de 7 punten, die worden aangegeven op
blz. 36 van het OP bij de GMR’en neer te leggen.
De directeur heeft aangegeven, dat hij de monitor wil delen met de commissie financiën van de OPR.

Uiteindelijk heeft de OPR 3 aanbevelingen:
-

Noodzaak van de publieksversie;

-

De OPR spreekt haar zorg uit over de onderwijszorgarrangementen;

-

De doelmatige besteding van de financiën, de werkgroep financiën wil graag meedenken met het
aanscherpen van de monitor.
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4.

Stemming betreffend OP 2018-2022
De OPR stemt unaniem in met het OP 2018-2022.

5.

Rondvraag
Thijs vraagt naar input voor de facebookpagina en of iemand deze taak van hem wil overnemen. Rixt
gaat haar twitterberichten doorsturen naar Thijs. Iedereen wordt verzocht Thijs te voeden met
informatie.

6.

Sluiting uiterlijk om 21.45 uur
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30 uur.

Leeuwarden, 06-4-2018
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