Notulen Ondersteuningsplanraad
Datum:
Aanvangstijd:
Locatie:

8 juli 2021
19.30 uur
Teams

Aanwezig vanuit het SWV: Anja Baars
OPR leden: Arco, Annet K., Arjen, Madelon, Annelies, Marjolein, Annet P., Sylvia
Afwezig met kennisgeving: E., Evelyne

Welkom + mededelingen + actiepunten
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Agendapunt
Toelichting Anja

Onderzoeksopdracht PO en VO
Vanuit de OPR is gevraagd of de data die beschikbaar is bij het SWV ook gebruikt gaat worden voor het
onderzoek, dat is inderdaad de bedoeling. Daarnaast is het nodig om zoveel mogelijk dat uit de hele keten te
verzamelen dus ook bv van het CJG. Hiermee moet een foto ontstaan van de situatie nu en de trend vanuit
het verleden.
Niet alleen de getallen zijn relevant maar ook wat de achterliggende oorzaken van getallen is. Zo wordt in de
ontwikkeltafel “het jonge kind” een analyse uitgevoerd over de toename vanuit deze doelgroep en wat
daarvan de oorzaken zijn.
Bij voorkeur wordt een onderzoeksbureau geselecteerd dat onafhankelijk is en dat in staat is om ook een
vergelijk te maken tussen de situatie in Apeldoorn en Landelijk. Vanuit de OPR is gevraagd naar de methode
van onderzoek. De verwachting is dat er gestart wordt met een kwantitatief deel wat daarna wordt
aangevuld met interviews om daarmee duiding te krijgen op de cijfers.
Vanuit de OPR is aandacht gevraagd voor de scope van het onderzoek, als deze te breed wordt bestaat het
risico dat daarmee onvoldoende zeggenschap uit de analyse komt.
2. Onderzoeksopdracht PO/ VO
Werkt de keten aanpak nog? KI, lichte ondersteuning, EO, EO+. Deze punten moeten zeker aan
bod komen.
Besluit om extern onderzoeksbureau in te huren. Wat er uit komt moet voor PO en VO goed zijn,
samen blij van worden.
Anja wil graag ook een eigen evaluatie wat betreft ondersteuningsplan. Dit zou dan parallel lopen
aan het onderzoek. Het lijkt goed om alles op een rijtje te zetten.
Er zijn veel verschillende dingen die we willen weten; bv rol Kentalis, hoeveelheid kinderen, etc.
Vraag: doet de gemeente hier ook in mee.
Antwoord: nee, wij willen het onderwijs centraal stellen.
Wel belangrijk om mee te nemen: wat doet jeugdhulp op school, wat werkt?
Definitieve onderzoeksopdracht krijgen we tzt toegestuurd.
Streefdatum uitslag onderzoek is januari. Wanneer dit niet haalbaar is, dan volgt er
hoogstwaarschijnlijk een verkorte versie van het ondersteuningsplan.
Verzoek van Anja: Graag 2 vergaderingen in okt en nov.
3. Ontwikkelagenda
Zijn er vragen over de dingen die we dit jaar hebben gedaan?
Wat opviel in de afgelopen periode was de tussentijdse aanpassing in de begroting.
Vraag wat betreft Bouw; Is dit gestopt voor dit schooljaar? Of is dit doorgegaan?
De bekostiging; het is nog niet helemaal afgerond. De pilots die liepen worden nog afgerond.
Vraag: Wat gebeurt er met deze good practice?
Kan via de NPO middelen.
Vraag: Hoe is het gelopen met personeel dat nieuw in dienst kwam?
Dit loopt goed. Tevredenheid onder het personeel.
Vraag: Pilot ivm overgang van po naar VO.
Is niet vanuit SWV. Er is geen menskracht voor. Maar warme overdracht gebeurt wel.
4. Inzet lichte middelen.
Staat niet in de niuwesbrief. Lichte middelen zijn verantwoordelijkheid van de verschillende
besturen. Zij gaan hier zelf over.
Wat doen scholen met de lichte middelen? Hier zullen verschillen in zijn.
5. Jaarrekening
Verslag van wat er gedaan is. Binnen de begroting gebleven.
Intern OPR
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E. Gaat stoppen. Eveline heeft aangeven dat het haar niet gaat lukken om bij de OPR te blijven.
Ondanks het gekke jaar toch dingen bereikt, m.n hoe we de OPR invulling willen geven.
Vacatures die ingevuld moeten worden na de zomer.
Kort rondje hoe afgelopen jaar hebben ervaren?
- online werken lukt goed, dit had een meerwaarde.
- Jammer dat je elkaar niet fysiek hebt gezien.
- Begin OPR best wennen, het is wat ‘zwemmen’ in het begin.
- Fijn dat overleggen door konden gaan.
- Jammer dat de werkgroepen nog niet echt van start zijn gegaan.
- Duidelijke doelen voor de werkgroepen zijn goed om samen op te stellen.
- Idee om ook in de toekomst online aan te kunnen sluiten.
- Kijk er naar uit om volgend jaar de plannen in ‘werk’ te zien.
-
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OPR

Korte terugblik:
- Trots dat we het digitaal hebben voortgezet.
- Kijk uit naar het werken in werkgroepen.
- Kijken naar de werkgroepen (bemensing) belangrijk.
In het nieuwe schooljaar actief van start met het werven van nieuwe leden.
4 vacatures: 3 ouders, 1 personeelslid SBO/ SO
Kijkend naar volgend schooljaar:
Verschillende dagen van de week vergaderen of vaste dag?: Geen voorkeur.
12 okt 1e Opr vergadering.
Secretaris rol:
Arjen blijft dit doen. Sylvia blijft de notulen maken.
Afscheid Annelies:
Bedankt voor je waardevolle bijdrage!

Terugkoppeling werkgroepen
1) Extern (bijvoorbeeld: omgeving, Passend onderwijs): Arjen, Madelon, Annet K.
2) Intern (bijvoorbeeld: financiën): Arco, Marjolein, Annelies
3) Projecten (bijvoorbeeld: inclusie): Sylvia, Annet P, E.
Rondvraag

Actiepunten OPR
Punt

Wie

Aanpassen notulen vorige keer

Arjen

Wanneer

afgehandeld
Gedaan
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Besluitenlijst OPR
Vastgestelde OPR documenten:
•
Huishoudelijk reglement 2020-2021
•
Jaarverslag 2019-2020
•
Statuut
•
Medezeggenschapsreglement

24-09-2020
24-09-2020
14-12-2020
14-12-2020

OPR Jaarplanning 2020-2021
Datum

Thema’s / onderwerpen

Bestuur data

18-05-2021:
19.30

Met bestuur:

11-02-2021

•
•
•

Jaarrekening SWV en verantwoording
Verwachte bijstellingen komend schooljaar
Evaluatie folder ‘stappen’

22-04-2021

OPR algemeen:

•
•
08-07-2021:
19.30

Vacatures komend schooljaar
MR’en: zicht op uitvoering SOP?

Met bestuur:

•
•

Evaluatie communicatie OPR – SWV
Plannen vergaderdata

23-06-2021

OPR algemeen:

•
•
•
•
•

Vacatures
Evaluatie OPR intern
Evaluatie communicatie bestuur
Evaluatie contact met MR’en
Planning komend schooljaar
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