Notulen OPR- vergadering d.d. 4-10-2017
Aanwezig:

Roos Damstra, Judith Holtzer, Hans, Pannekoek, Thijs van der Kaaij en Marieke Heida

Afwezig:

Tialde Vonk, Jeroen Vogelzang, Maaike de Bruin, Rixt Ytsma, Marjan Strikwerda, Jan Willem de
Vries en Petra Torenga

1.

Opening/ vaststellen agenda
Judith opent als vicevoorzitter de vergadering en de aanwezigen gaan akkoord met het voorstel om Hans
Pannekoek als voorzitter van de OPR te benoemen. Judith blijft vicevoorzitter, Tialde doet het secretariaat
en Thijs zit in het DB als toegevoegd lid.
Hans neemt daarna de leiding over. Hij uit zijn zorg over de kleine opkomst, ondanks het werken met de
datumprikker. Hij geeft aan dat meer commitment noodzakelijk is. Zeker nu er voor mei 2018 een nieuw
Ondersteuningsplan moet komen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met dien verstande dat punt 7 iets verandert en punt 8 komt te
vervallen nu er zo’n kleine (incomplete )groep aanwezig is.

2.

Ingekomen stukken
De mail van ouders& onderwijs m.b.t. 2 november is inmiddels aan elk lid toegestuurd.

3.

Notulen 23 mei 2017
Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Stand van zaken verkiezing
In de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad heeft zaterdag een advertentie gestaan met daarin de
oproep om kandidaten te werven. Op dit moment zijn er 7 kandidaten. De aanmelding loopt van 1 okt- 15
nov. Vanaf 15 nov kunnen de kandidaten zich presenteren/ worden de verschillende MR- leden worden
aangeschreven om hun stem uit te brengen en van 1-8 december is de verkiezing.
De termijnen van Judith ( pers reg PO), Rixt (pers SO) lopen dit schooljaar af en die van Tialde (pers reg PO)
het jaar daarop (5-jarige termijn). Tialde heeft aangegeven wel te willen stoppen.
Het is zaak om nu met deze verkiezingen dan ook de” reservebank” te vullen. Marieke Boon heeft gemeld,
dat m.b.t. de verkiezingen eigenlijk de verantwoordelijkheid ligt bij het Samenwerkingsverband. Ludo zal
dit uitzoeken; het SWV moet wel verkiezingen faciliteren. Doet dat nu ook. Marieke Boon is extern
aangetrokken en Syberta Bomas verzet veel werk om mailadressen te verzamelen.
Er is inmiddels besloten om per MR één emailadres te gebruiken.

Judith kijkt in de statuten en het huishoudelijk reglement van de OPR of er iets staat over het feit dat
nieuwe leden gekozen moeten worden. In Groningen worden mensen gewoon gevraagd. Mogelijkheid is
om bij één nieuw lid dit smal uit te zetten, (bijv. een vacature pers. geleding SO)en bij meer nieuwe leden
het breder te trekken.
De mail van de kandidaten kan doorgestuurd worden naar Marieke Boon.

5.

Presentatie Ludo
Op dit moment is er een werkversie van het nieuwe Ondersteuningsplan klaar (onder embargo). Op 17
oktober zal het Algemeen Bestuur deze werkversie bespreken. Vanaf 18 oktober zullen de partners (24
gemeenten, schoolbesturen en de OPR) het document kunnen behandelen.
Het OP is een set van afspraken en regels en geen strategisch document.
Ludo heeft bij het vorige OP gestreefd naar een OP van max. 30 pagina’s, met niet te veel bijlagen. Het
moet gaan over de inhoud. Dit is niet gelukt.
In de huidige versie zijn wel meer tabellen/ graphics verwerkt om duidelijkheid te scheppen.
Gepoogd is om zich tot de kern te bepreken, behalve in het financiële deel, is dat wel geslaagd.
Er is sprake van 3 voorgestelde kernwijzigingen:
-

Het zou goed zijn om het OOGO in 3 regio’s te doen;

-

Het gemeentedeel zou qua inhoud moeten aansluiten op het jeugdplan;

-

Gemeenten zorgen ervoor dat het OOGO zo wordt georganiseerd dat er geen 24 handtekeningen
nodig zijn, maar dat wethouders elkaar kunnen mandateren.

Overige wijzigingen:


Het nieuwe plan bevat nog maar één toelatingscommissie, die de toelaatbaarheid van SBO en SO



centraal georganiseerd. Dit om eenduidigheid naar vooral ouders en snelheid van besluiten te
bevorderen.



Het deskundigenadvies zal niet meer via de besturen worden afgegeven, maar ook gecentraliseerd
worden via het SWV en na het indienen van het dossier worden afgegeven: het dossier wordt zo
vereenvoudigd.



Het VPI gaat eruit.

Doel komende OP-periode:
het SWV eerder in beeld laten komen bij problemen, zoals thuiszitters.
De vindbaarheid van het SWV is een aandachtspunt.
de rol van de schoolbesturen : hoe zetten zij de middelen in? (De monitor heeft wel wat informatie
opgeleverd, maar over hoe middelen echt worden ingezet blijft onduidelijk.)
Proloog geeft wel een goed inzicht in hoe de middelen worden ingezet: een deel in de structuur en
een deel in de leerlingen. Besturen moeten zich vanaf volgend jaar verantwoorden waaraan zij het
geld voor Passend Onderwijs hebben ingezet. Handig is het dan ook om nu in de jaarplannen/
begroting aan te geven welk deel zij m.n. aan leerlingen gaan besteden en wat er in de zorgstructuur
gaat. Hiervoor kan het nieuwe OP aanbevelingen doen.

-

6.

Maatwerk onderwijszorgarrangementen in samenwerking met de gemeenten structuur voor
ontwikkelen
Na 2018 gaan de AWBZ- gelden gewoon door.

Vaststellen vergaderdata komend jaar (met Ludo)
Vanaf 18 oktober is de werkversie van het nieuwe plan beschikbaar. 14 november is onze
achterbanbijeenkomst. 28 november kunnen wij met de werkversie en de input van onze achterban aan
de slag. 16 januari plannen bijstellen/finetunen tweede werkversie, 27 maart instemmen met OP, half april
een reservedatum alvast inplannen voor 1 mei moet OP rond zijn! Voorstel: dinsdag 17 april. 29 mei
hebben we nog een datum staan.

7.

Organisatie Achterbanbijeenkomst op 14 november
Wie wil er meewerken aan het organiseren van deze bijeenkomst? Geef het door aan een DB-lid.
In Groningen was er weinig belangstelling voor de achterbanbijeenkomst. Dat doen wij tot nu toe beter….
Kernvragen voor de bijeenkomst van 14 november kunnen zijn:
Passend Onderwijs gaat vooral goed als je ervanuit gaat dat met name incidenten de aandacht krijgen.
Hoe weten wij of Passend Onderwijs echt een succes is op jouw school?
Worden middelen doelmatig ingezet? Hoe krijg je zicht op de financiën?
Is ondersteuning en begeleiding doelmatig?
Samenwerking SWV en gemeente? Waar kunnen ouders terecht met hun vragen?
Wijze van TLV afgeven: ervaringen?
De inleiding wordt verzorgd door Ludo. Het zal gaan over het nieuwe OP op planniveau,
instemmingsniveau en inputniveau
Regelpunten:
 OPR- leden zijn 16.30 uur aanwezig op school Lyndensteyn te Beetsterzwaag;
 Roos neemt contact op met MindUp, Drachten voor catering/ broodjes;
 Lyndensteyn verzorgt koffie/thee/soep;

8.

9.

Rondvraag
Er zijn geen vragen meer.
Sluiting om iets na 21.30 uur.

