Notulen OPR-vergadering 29-05-2018
Aanwezig:

Afwezig:

1.

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

Opening/ vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen OPR 27-03-2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen Samenwerkingsverband.
De directeur bedankt de OPR voor de plezierige samenwerking. Hij geeft een korte terugblik van de
afgelopen periode m.b.t. het nieuwe ondersteuningsplan. De jaarrekening 2017 en de begroting 20182019 zijn formeel vastgesteld. Vorige week is er een voorlichting van Grippa geweest, dit is het nieuwe
systeem voor het aanleveren van dossiers voor de CvA. Er is een plan van aanpak gemaakt voor de
AVG en er zal binnenkort een functionaris gegevensbescherming aangesteld worden. Over 2 weken
worden er 3 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd m.b.t. het nieuwe ondersteuningsplan op 3
verschillende locaties: 11 juni in Drachten, 12 juni in Leeuwarden en op 14 juni in Wolvega. Er is een
vacature voor onderwijsadviseur uitgezet in eerste instantie via een interne werving bij de
schoolbesturen.

Speerpunten 2018-2022:
- ASS groepen
- Voldoen aan ambitie m.b.t. thuiszitters
- Preventief beleid thuiszitters, vroegtijdig melden
- Flexibeler arrangementen: SBO-arrangement (observatieperiode)
- Intensiveren samenwerking SBO/SO. In de regio Heerenveen wordt er momenteel onderzoek gedaan
naar een intensivering van de samenwerking.
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Op 3 plekken in Friesland wordt er momenteel voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs gegeven. Het
aanbod is soms niet toereikend voor leerlingen met ASS en hoogbegaafdheid. Er wordt voorlopig
ingezet op die 3 plekken dit zijn: Lemmer, Dokkum en Leeuwarden

Samenwerking:
Actietafels thuiszitters samen met de gemeenten
Dyslexie en behandeling (primair is dit een taak van de gemeente ernstige enkelvoudige dyslexie de
rest is voor het onderwijs). School signaleert dan naar gebiedsteam/wijkteam en zij geven
toestemming voor onderzoek dan kan een leerling gediagnostiseerd worden en bij een positieve
uitslag behandeld worden. Momenteel proberen we dat elke school verwijzer wordt. Gemeenten
willen het gebiedsteam hier tussenuit, aangezien deze niet altijd over de juiste expertise beschikken.
Er is een samenwerking met de Coöperatie de overgang PO-VO, verantwoordelijke voor de
plaatsingswijzer.
Tevens is er een samenwerking op het gebied van zorg/begeleiding in de onderwijstijd.

Er wordt gevraagd naar de extra middelen voor gewichtenregeling. De directeur geeft aan, dat deze
middelen rechtstreeks naar de schoolbesturen worden overgemaakt.
Momenteel komen er geluiden vanuit de politiek, dat Passend Onderwijs is mislukt. De directeur geeft
aan, dat wanneer zaken niet goed lopen dit al snel wordt geroepen.
Er blijven altijd besturen die hun zaken niet goed op orde hebben. Dat zijn de schoolbesturen die de
aandacht hebben van de directeur SWV.
De verkorte folder van het nieuwe ondersteuningsplan is bijna klaar en zal dan worden verspreid.

4.

Evaluatieproces van goedkeuring ondersteuningsplan
Er wordt geconstateerd, dat dit proces goed is verlopen.

5.

OPR Plan 2018-2019
De OPR leden gaan in de diverse commissies uiteen nadat de nieuwe OPR leden een plaats in de diverse
commissies hebben ingenomen. Gera en Ilona sluiten aan bij de portefeuille onderwijs, Rosieta bij de
portefeuille professionals. John en Bas sluiten aan bij de portefeuille financiën. Zij gaan brainstormen
over de speerpunten van het komende jaar.
Financiën: aan de hand van de jaarverslagen steekproeven nemen 25% van de besturen per jaar
controleren. In 4 jaar heb je dan alle besturen gehad. De OPR wil een benchmark maken voor de GMR
om deze in de goede richting te krijgen. Bij voorkeur hiervoor een vast format ontwikkelen. Marieke
heeft van haar bestuur een duidelijk beeld, bij voorkeur dit format gebruiken
Vervolgens de begrotingen, realisaties en de bevindingen weer terugkoppelen richting de GMR. Hier
wel de tijd voor nemen, inmiddels zijn de begrotingen al vastgesteld en waarschijnlijk zullen de
jaarverslagen later binnenkomen. Het eerste jaar hiermee preventief aan de slag gaan.
Het DB wil de GMR’en pro-actief gaan opvoeden. Zij wil de achterbanavond naar het voorjaar
verplaatsen en wel op 12-3-2019 met soep en broodjes op school Lyndensteyn om 17.00 uur. Er wordt
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voorgesteld om deze datum op de informatiebijeenkomsten van de IB’ers alvast te noemen en een
intekenlijst neer te leggen waarop mensen kunnen aangeven, dat zij informatie omtrent de
achterbanavond willen ontvangen. De OPR zal hiervoor spreektijd vragen tijdens deze bijeenkomsten
aan de directeur.
Professionals: zij geven aan, dat de doelstelling van een leesbare versie van het OP bijna is bereikt,
deze is binnenkort gereed. Zij vragen zich af wanneer er weer een nieuwsbrief van het SWV uitkomt.
Zij willen graag volgen of de nieuwe plannen haalbaar zijn en volgen hoe de nieuwe aanmeldwijze gaat
verlopen.
Onderwijs: zij hebben als doelstelling dat maatwerk binnen het reguliere bao anders omschreven
wordt, dat er meer mogelijkheden zijn die kunnen worden ingezet. Hierbij de input vanuit de
achterban gebruiken. De term thuiszitter en de zorg- en leerbehoefte van een leerling, hierover willen
zij graag vragen stellen in het werkveld. Er is in de provincie een groot verschil in ondersteuning per
bestuur en gemeente. Het speerpunt wordt het onderwijszorgarrangement bij wie hoort dit thuis, dit
mag niet ten koste gaan van het kind.
Judith verzoekt de diverse speerpunten z.s.m. naar haar te mailen zodat deze in het jaarplan genoemd
kunnen worden en de werkgroepen hiermee aan de slag kunnen gaan.

6.

Jaarverslag 2017-2018.
Dit zal worden opgesteld.

7.

Aftredende leden/verkiezingen.
De lijst wordt doorgelopen en aangepast. Er zullen dit jaar geen mensen aftreden en er hoeven geen
verkiezingen te worden uitgeschreven.

8.

Organiseren jaarafsluiting.
Er volgt een datumprikker voor de jaarafsluiting. Deze zal in september begin nieuwe schooljaar
plaatsvinden.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de aanwezigheid.

Nieuwe vergaderdata 2018-2019: 02-10-2018
27-11-2018
15-01-2019
Achterbanavond

12-03-2019
26-03-2019
28-05-2019 (18.00-19.00 uur vergaderen daarna eten met elkaar)

Leeuwarden, 8 juni 2018 SB
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