Notulen van de OPR bijeenkomst Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei
d.d. 11 oktober 2016
Aanwezig leden OPR:
Rob Luchsinger (RSG Pantarijn Personeel), Erik Jan Schenk – verlaat (RSG Pantarijn Ouder/Leerling),
Trudy Komdeur (Het Streek Personeel), Ruth Bootsma (Marnix College Personeel), Roelof van der
Horst (Marnix College Ouder/Leerling), Johan Mulder (Groenhorst Personeel), Jaap van de Laar
(Onderwijsspecialisten De Toekomst Personeel), Christel Engelmann (Rembrandt College Personeel).
Afwezig/Afgemeld:
Ton Stoffelen (Pallas Athene College Personeel), Jacco Slothouder (Rembrandt College
ouder/leerling), Theo Koenders (Groenhorst Ouder/Leerling) , Carry Holweg (Rembrandt College
Personeel).
1. Opening
De voorzitter (Rob Luchsinger) opent 19:35 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
In het bijzonder Erik Jan Schenk voor het RSG Pantarijn (Ouder/Leerling) en Ruth Bootsma van het
Marnix College (Personeel).
2. Mededelingen
Voor de invulling van de vacatures wordt gezocht, maar zijn nog geen leden gevonden.
Trudy meldt dat er in vacature van het Streek is voorzien met Jan Willem van Hijum, volgende
vergadering aanwezig.
Ton benadert het Pallas Athene College. Jaap vraagt (nogmaals) na binnen het Vester College.
De secretaris (Roelof van der Horst) notuleert.
3. Ontvangen stukken/uitgaande post
Geen opmerkingen.
4. Vaststellen agenda, inventarisatie rondvraag voor de informatie- en discussieronde
Geen opmerkingen.
5. Notulen 21 juni 2016
Het OPR verslag van 21 juni wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.
6. Doornemen actielijst
Doornemen actiepunten (o.b.v. 1 maart):
- punt 1 wordt in nieuwe versie van ondersteuningsplan meegenomen
- punt 3 vervalt omdat afgesproken is dat OPR geïnformeerd wordt met besluitenlijst
- punt 6 OPR website updaten: heeft de aandacht van Roelof
- behandeld/afgehandeld/uitgevoerd: 1, 2, 3, 4
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7. Samenstelling bestuur Samenwerkingsverband
Directeur SWV (Maartje) meldt dat er een wisseling is in het bestuur per 1 oktober.
De voorzitter heeft een andere betrekking geaccepteerd waardoor Antoinette Marissink de nieuwe
voorzitter is voor de komende 2 jaar en Stella Efdé de 2 jaar er na. Wim Ludeke is vice-voorzitter.
Maartje stuurt lijst met actueel overzicht.
8. Medezeggenschapsstatuut
Maartje geeft aan dat er een landelijk model door de VO-raad is ontwikkeld.
Door Wet versterking bestuurskracht moeten reglementen e.d. aangepast worden. Het SWV en OPR
werken de consequenties uit en verwacht in december/januari de OPR meer te kunnen melden.
9. 1 oktober cijfers en stand van zaken
Maartje licht de status binnen het SWV toe middels een presentatie. Er zijn iets minder leerlingen
(-/- 90, zonder VAVO).
Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij VSO-deel: veel leerlingen uit regio naar Arnhem i.v.m. groot
aanbod (m.n. Cl4); minder zwaar (325 vs 364); trend is minder TLV op jaarbasis.
Officieel bezwaar ingediend i.v.m. geschilpunt residentiele leerlingen Hoenderloo (105: +35). Wordt
zo veel mogelijk gezamenlijk opgetrokken om deze weeffout in wetgeving te herstellen. SWV heeft
forse reservering genomen die ten koste gaat van regulier onderwijs.
Thuiszitters (38: -/- 12 per mei; altijd een stijging rond kerst) kent voor(ui)tgang maar heeft blijvende
aandachtspunt. Te weinig aanbod vanuit Jeugdhulp/-zorg is in OGOO aangekaart (“oude” bureau
jeugdzorg en het mandaat wordt gemist).
Bovenschoolse aanbod wordt continue gemonitord. Welk budget moet er gereserveerd worden voor
bovenschoolse arrangementen? (vorig jaar te veel gebudgetteerd).
Opmerkingen bij presentatie:
- Speerpunten 16/17: gezamenlijk (elkaar bevragen/aanspreken); juiste ondersteuning voor leerling,
voldoen aan wettelijk kader. Zijn dezelfde speerpunten als afgelopen jaar. Opmerkelijk dat
uitwerking (richting) als vraagteken gesteld wordt.
- Vraag over platform: Maartje geeft aan dat zorg coördinatoren als platform werken.
- Het directeurencollectief heeft voorzet waarmee zij in school het verbeteren van een proactieve
inzet ondersteunen door het vergroten van de deskundigheid van de zorg coördinatoren en de
kwaliteit en proces van zorg overleggen.
- Vraag hoe verloopt het gesprek tussen zorg coördinator en schooldirecteur? Maartje geeft aan dat
zij door de vragen bij het SWV-loket en reflectieve gesprekken een beeld heeft. OPR maakt
opmerking dat SWV nadrukkelijker externe hulp zou kunnen inbrengen bij schooldirecteur (naast de
huidige collegiale visitatie en intervisie). Als aanvullende suggestie wordt genoemd: rouleren
docenten; onafhankelijke gespreksleider en meelopen i.p.v. koffietafelgesprek.
- OPR ontvangt graag overzicht van bovenschoolse arrangement. Maartje geeft aan dat 80% 1-op-1
begeleiding is. – Actie Maartje.
10. Ondersteuningsplan
Ook het raamwerk van het ondersteuningsplan, zoals door het bestuur uitgewerkt, wordt toegelicht.
OPR geeft desgevraagd aan dat docent (en ouder (zie actiepunt uit 2013) explicieter kan worden
benoemd, liefst in apart hoofdstuk. Ook geeft OPR aan dat kwaliteit een aandachtspunt is/blijft. Wat
levert SWV-organisatie op? Maartje bekijkt hoe e.e.a. apart belicht kan worden.
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Maartje geeft aan dat nieuwe versie een ‘foto van nu’ is met een doorkijk naar de toekomst met
speerpunten en de ambitie benoemd.
Afsluitend licht Maartje de procedure toe waarin bestuur in twee delen het ondersteuningsplaan
bespreekt en aan OPR voorlegt (december/februari), zodat in maart stemming kan worden gebracht.
11. Rondvraag (rond 21:15 uur)
Maartje meldt dat 40 SWV-en een extra bezoek hebben gehad van inspectie i.v.m. thuiszitters.
Aandachtspunt was aantal thuiszitters en inzet van middelen.
OPR stelt vraag over overgehouden geld (niet benut budget) t.b.v. bovenschoolse arrangementen:
Maartje geeft aan dat dit geld komend jaar/jaren wordt ingezet.
OPR heeft vraag over de duidelijkheid van het aanvraagproces van bovenschools arrangement:
- indruk is dat school te lang probeert e.e.a. intern op te lossen (terwijl andere expertise nodig is)
- zijn criteria te scherp?
OPR stelt dat basis-plus gelden zijn gelabeld, dus hiermee verschuift de verantwoordelijkheid naar
SWV. OPR geeft aan dat i.p.v. inspanningsverplichting school het SWV hoger kan/moet inzetten
(prestatie).
Maartje verlaat de vergadering en OPR vergadert intern verder.
12. Indienen vragen voor rondvraag van de interne discussieronde
Geen opmerkingen.
13. Samenstelling bestuur Samenwerkingsverband
Geen opmerkingen.
14. Medezeggenschapsstatuut
Geen opmerkingen.
15. Stand van zaken
Geen opmerkingen.
16. Ondersteuningsplan
Niet tevreden over onderzoeksresultaten, m.n. risicoanalyse – jammer dat die niet zijn
gepresenteerd. Roelof vraag Maartje die op te sturen.
Onduidelijk is status en hoe op iedere school op de (afgewezen) aanvragen wordt gereageerd. Actie
alle leden: op school bij zorgcoördinator navragen.

17. Scholingsmoment OPR
Er wordt geïnventariseerd wat interessante onderwerpen zijn:
- OPR visitatie
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- Communicatie van OPR naar ouder/leerling
- Informeren over praktijk op school (beoordeling/overzicht, welke zorg)
- Joop Witteveen – spiegelen
- Wat is de rol van OPR? i.r.t. verantwoordelijkheid afleggen
Rob onderzoekt hoe scholing (eerder: in februari?) op de jaarkalender kan komen.
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 21:45 uur.

Actielijst:
Nr.

Onderwerp

1

OPR vacatures:
GMR Onderwijsspecialisten
Pallas
Navragen en updaten (op website) van
contactgegevens OPR/leden
Navragen risicoanalyse
BPO uitkomst gesprek
Plaatsnemen in Financiële werkgroep
Agenda december:
perspectief docenten en ouders in de
visie Ondersteuningsplan; RvT-model
(documentatie) naar OPR, vereist
goedkeuringsproces;
Lijst met samenstelling bestuur
SWV komt in dec/febr met
medezeggenschapstatuut voorstel
Overzicht bovenschoolse
arrangementen
Ondersteuningsplan specifiek
docenten hoofdstuk (bij ouders);
inbreng/bespreken deel 1 en 2 in
volgende OPR vergaderingen
Roelof vraagt risicoanalyse op bij
Maartje en stuurt die mee met
notulen;
Allen bespreken op eigen school met
zorg coördinator
Aanpassen jaarkalender i.v.m. training
eerder (februari)

2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

12
13

Actie door

Datum
gereed
Zsm

Status

Jaap
Ton
Roelof

Datum
opgevoerd
1-9-15
29-9-15
10-2-16
10-2-16

Zsm

Gereed

Maartje
Maartje
Jacco/allen
Roelof

21-6-16
21-6-16
21-6-16
11-10-16

2017
April 2017
oktober
december

Open
Open
Open
Gereed

Maartje
Maartje

11-10-2016
11-10-16

Zsm
Zsm

Gereed
Loopt

Maartje

11-10-16

December

Gereed

Maartje

11-10-16

Zsm

Loopt

Roelof/Maartje

11-10-16

Zsm

Gereed

Allen

11-10-16

Zsm

Loopt

Rob

11-10-16

Zsm

Loopt
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