
Agenda Ondersteuningsplanraad  
 

1 

Datum:  14-12-2021 

Aanvangstijd:  19.30 uur  

Locatie:  TEAMS 

  

Aanwezig, vanuit het SWV:  Anja Baars en Jo van Kalsbeek 

Aanwezig vanuit de OPR: Arco, Arjen, Marjolein, Madelon, Annet P, Annika, Marieke, Marit, 

Pieter, Renske, Ingrid, Annet K, Sylvia 

Afwezig:  

 

 Welkom + mededelingen + actiepunten (+ presentielijst) 

➢ Jo van Kalsbeek sluit aan als onafhankelijk voorzitter van de audit 

commissie.  

• Notulen vastgesteld. 

19.30 uur 

 OPR 1e deel 

• Werving; introductie nieuwe leden: fijn dat er zoveel nieuwe 

mensen bij zijn! 

• Anja wil een avond verzorgen met daarin alle info over het SWV 

zodat ook de nieuwe leden goed op de hoogte zijn van het reilen 

en zeilen. Voorstel datum voor deze avond: 25 januari. 

• Jaarverslag 2020-2021, stand van zaken: Stuur een eventuele 

aanvulling op het verslag naar Arco. 

19.40 uur 

 Actualiteiten en punten vanuit het SWV 

Aangeleverde stukken:  

• (ter instemming) Bijlage 6d “BEGROTING 2022” 

Toelichting op de begroting door Jo v Kalsbeek. Ten opzichte van 

voorgaande jaren. De afgelopen 3 jaar heeft het SWV best ruim in 

kunnen zetten, generiek gezien. Dit hangt samen met het uitgangspunt 

dat er in het verleden reserves waren. Er was vanuit impulsen vanuit de 

overheid extra geld op de plank. Vanuit overheid nu is bepaald dat de 

reserves sterk verminderd moeten worden. Dit is in 3 jaar afgebouwd. 

Ook 2022 zal in verlies eindigen. Dit is het laatste partje van overtollige 

middelen. Zie begroting pag 7. Het leerling aantal zal in 2022 lager zijn. 

Daarnaast iets meer kinderen in SBO en SO instroom. SWV wil lichte 

middelen bij blijven dragen. Ook EO+ blijft belangrijk. In kalender jaar 

2022 lichte ondersteuning per kind 78 euro. Verder goede pot 

beschikbaar voor EO: 402.000 euro. De middelen lijken achter te blijven 

bij de behoeften die er liggen. De leer- en zorgvraagstukken nemen toe. 

Belangrijk om met klem de behoefte aan meer geld te laten horen aan bv 

de gemeente.  

Vraag: hoe is het geld besteed dat voortkwam uit de ‘meevallers’?  

Antwoord: vanuit overheid verplicht geweest om in vrij korte termijn dit 

geld uit te geven. Geld is uitgegeven aan lichte middelen, scholen 

mochten zelf bepalen waar dit aan te besteden, kinderen, scholing, 

kindgesprekken, EO+ pot verhoogd, pilots en projecten. 

Vraag: Zijn er veel veranderingen geweest in het uitgaven patroon 

rondom Corona? 

Antwoord: Nee. Dit wordt betaald vanuit de NPO middelen.  

Vraag: Is het inhaal effect qua toelaatbaarheidsverklaring volgende week 

nog aan de orde? 

Antwoord: Dit is nog niet helder.  

Vraag: wat is de termijn wat betreft NPO gelden? 

Antwoord: 20/21, 21/22 

• (ter bespreking) “JAARRAPPORTAGE 2020-2021” 

Welke dingen vielen op? Zijn er vragen? 

Wat zijn de proeftuintjes? Zie bv www.proeftuintjes.nl. Wat was de 

impulsklas? Dit waren kinderen met gedragsproblematiek uit het 

basisonderwijs. Hierna kwam het idee voor jobcoaching: hier waren niet 

20:15 
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genoeg aanmeldingen voor. Wat is de Stargroep?: heeft te maken met 

meerbegaafde kinderen die daarnaast ook nog een andere hulpvraag 

hebben op gedragsgebied.  

Waar komen de OJA medewerkers vandaan?: CJG 

Toelichting van Anja op de aanbevelingen: 

Aantal leerlingen SBO/ SO is gestegen. Dit kost geld. Gesprek hierover 

met de besturen is belangrijk. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de 

oorzaak van de stijging. Het verslag hiervan komt in feb. Dit willen we 

graag bespreken in de OPR.  

Alle cijfers in het jaarverslag zijn te herleiden tot scholen en besturen. 

Anja is hierover in gesprek met scholen en besturen. Anja hoopt dat dit 

leidt tot bewustwording.  

Wat we zien is dat gedragsproblemen/gedragsvraagstukken staan vaak 

boven aan het lijstje. Nu op dit moment staat taal bovenaan dit lijstje, 

vragen op het gebied van taal zijn toegenomen. Denk aan Tos, 

taalachterstanden. Het zou goed zijn om de krachten te bundelen met bv 

vroeghulp, voorschool en CJG e.d.  

Hoop op meer ontwikkelingsgericht werken binnen het basisonderwijs. 

 OPR 2e deel 

• Verslag gesprek, OPR VO (Madelon en Marjolein) 

Ze hebben gesproken met 2 bestuursleden van de OPR VO. Dit was een 

kennismaking. OPR VO komen 2x per jaar bij elkaar. Zij hebben 12 

stoelen bezet, waarvan 1 ouder. Gesproken over het oudersteunpunt; zij 

hebben hier in feb pas een overleg over. Belangrijkste afspraak is dat we 

rond feb nogmaals afspreken. Om dan te kijken waar er kansen liggen 

om deze verbinding goed te benutten. Zij zijn enthousiast om met ons 

een samenwerking aan te gaan.  

• Opzetten oudersteunpunt, rol/bijdrage OPR oudergeleding  

o Voorstel Anja; OPR oudergeleding PO en VO in februari 

gezamenlijk een overleg over wensen. Anja denkt 

vooralsnog aan een gezamenlijk oudersteunpunt met PO 

VO, alleen voor Apeldoorn. Hoe is dit steunpunt goed in te 

vullen? Er moet in ieder geval een website komen, hier 

komt meer informatie over in jan. Anja, Arco en Arjen 

overleggen over een datum. 

Werkgroepen OPR (stand van zaken, nieuwe leden): na de sessie in 

januari geven we hier meer invulling aan. Wie gaat wat doen, etc.  

21:00 

 Rondvraag 21:30 

 
 

Actiepunten OPR 

Punt Wie Wanneer afgehandeld 

Werving Arco/ Arjen Oktober Ja 

Jaarverslag Arco Oktober ? 

Evaluatie ondersteuningsplan 18-22 Allen 2021-2022 Van de lijst 
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Aanvullen jaarverslag Allen Voor 25 jan  

In gesprek met MR van 
SWV 

Werkgroep extern. 
+ voor wie wil 
aansluiten, melden bij 
Arjen 

  

Toesturen beknopte 
versie 
ondersteuningsplan 

Anja Voor 25 jan  

In plaats van regulier 
overleg op 25 jan doen 
we een OPR 
introductie 

 25 januari  

    

 

Besluitenlijst OPR 

  

 
 

OPR Jaarplanning 2020-2021 
Datum OPR data Bestuur data 

  

o Dinsdag 14 

december 

o Dinsdag 25 

januari 

o Woensdag 9 

maart  

o Dinsdag 12 

april 

o Dinsdag 14 

juni  

o 9 december 2021 

o 22 februari 2022 

o 7 april 2022 

o 21 juni 2022 

 


