Notulen Ondersteuningsplanraad
Datum:
Aanvangstijd:
Locatie:

19-09-2019
19.30 uur
gebouw SWV: Jean Monnetpark 15

Aanwezig vanuit het SWV: Anja Baars
OPR leden aanwezig: E, Annet, René, Sylvia, Arien, Renate
OPR leden afwezig: Arjen, Arco, Nicolet, Matthijs, Annelies

1.

Welkom

René zit deze vergadering voor vanwege de afwezigheid van Arco.
Door uiteenlopende redenen is de opkomst klein.

2.

OPR/ SWV

Vacature OPR:
De vacature voor personeelslid SBO staat nu een jaar open. Er
gaat nogmaals een verzoek naar de directeuren om dit onder de
aandacht van hun team te brengen.
Eind van dit schooljaar nemen 4 OPR leden afscheid, 2 van de
leden hebben aangegeven een tweede termijn zitting te willen
nemen in de OPR.
Scholing OPR:
Dit agendapunt schuift door naar de OPR vergadering van 16
december.
Notulen OPR 02-07-2019:
Vastgesteld, de basisondersteuning komt terug in de OPR
vergadering van 16 december.
OPR jaarverslag 2018-2019:
Vastgesteld, het jaarverslag wordt meegestuurd met de
nieuwsbrief en op de site geplaatst.
Vaststellen huishoudelijk reglement OPR:
Vastgesteld, het huishoudelijk reglement wordt op de site
geplaatst.

3.

Vanuit bestuur
en MT

Punten uit het jaarplan SWV:
Binnen het bestuur zijn de aanbevelingen uit het jaarverslag
inhoudelijk besproken evenals de Europese aanbesteding.
De insteek tijdens de gesprekken over de aanbevelingen is het
herkennen van trends en zoeken naar verbetering.
Daarnaast zijn de lopende zaken besproken.
In sommige gevallen hebben de besturen de gelden voor lichte
middelen al ingezet waardoor een calamiteit niet opgevangen kan
worden.
In sommige wijken zit een duidelijke en goed werkende structuur,
zo werken in de Maten scholen samen. Er zijn 2
groepsleerkrachten aangesteld om lichte ondersteuning te bieden
op de scholen. Men helpt elkaar om een crisis op te vangen.
Het SWV stelt 1 kader voor de gelden voor lichte ondersteuning:
het geld moet ingezet worden voor IB/ handen in de klas/
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deskundigheidsbevordering.
De verschillen tussen de besturen zullen blijven, de
verantwoording over de bestede gelden wordt wel hetzelfde.
Anja ontwikkelt hiervoor, samen met Jo van Kalsbeek een
format.
Onafhankelijk toezichthoudend bestuur:
De bestuursfuncties zijn vervuld. Er waren meerdere goede
kandidaten voor beide functies.
Jindra Divis is aangesteld als onafhankelijk lid en voorzitter.
Jo van Kalsbeek is aangesteld als onafhankelijk lid financiën.
De benoemingen zijn voor 4 jaar, daarna is een verlenging van 4
jaar mogelijk.
Jindra Divis zal vanuit zijn rol als voorzitter kennismaken met de
OPR.
4.

Vanuit bestuur
en MT

Evaluatie effecten van het OP bij scholen:
Dit agendapunt schuift door naar de OPR vergadering van 16
december.

5.

Brainstorm

Brainstorm thema: wat ligt er onder of zijn er oorzaken voor het
feit dat er meer vragen komen met een zwaardere problematiek
op de scholen (bv gedrag en kleuters) en als aanvraag bij het
SWV?
We komen tot de conclusie dat het complex is, veel factoren die
onderling verbonden zijn:
• Werkdruk onderwijs en jeugdzorg
• Financiële tekorten jeugdzorg
• Tekort aan mankracht
• Hoog ziekteverzuim
• Vergrijzing
• Individualisering van de maatschappij
• Veranderde opvoedstijl
• Media
• Hoog levenstempo
• Leefstijl
We zien een aantal punten waarin verbetering te realiseren is:
• Normaliseren is een van de belangrijkste dingen, voor
kinderen die daar niet gebaat bij zijn moet er hulp
beschikbaar zijn
• Grenzen van fatsoen en gedrag. Niet wegkijken van
negatief gedrag. Niet het kind afwijzen maar het gedrag
• Verbinding houden: intensieve samenwerking tussen
school, ouders en zorg
• Eigenaarschap en veerkracht
• Preventief werken
• Communicatie
• Relatie is belangrijk, samen bouwen en stappen zetten

6.

OPR Plan

Het thema ‘zorgplicht’ is actueel en blijft staan. De doelen worden
aangepast op actualiteit. Het doel betreffende contact met de
MR’en en GMR’en vervalt. Ondanks meerdere pogingen vanuit de
OPR om contacten te leggen is er afgelopen schooljaar geen
respons gekomen.
De OPR leden zullen per mail instemmen met het OPR plan.
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7.

Rondvraag

Aktiepunten lijst OPR
Punt
Overlegmoment OPR en
toezichthoudend bestuur
opnemen in jaarplanning
OPR jaarplan 2019-2020:
- Thema bepalen
- Doelen stellen

-

Wie
Anja

Wanneer

OPR leden

Oktober 2019, per
mail

Besluiten lijst OPR
Instemming meerjaren begroting betreffende 2018
Document OPR betreffende OP goedgekeurd
OPR reglement 2018-2019 is vastgesteld
Instemming OP 2018-2022
Instemming OPR plan 2018-2019
Instemming MJB 2019-2023
Instemming profielen leden toezichthoudend bestuur
Instemming bestuursreglement SWV Apeldoorn PO

afgehandeld

Wanneer
13-03-2018
13-03-2018
15-05-2018
05-06-2018
06-11-2018
13-12-2018
05-03-2019
05-03-2019
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OPR Jaarplanning
Jaarplanning 2019 / 2020
Datum

Thema’s / onderwerpen

Bestuur data

16-12-2019:
19.30

Met bestuur:

09-12-2019

•
•
•

Verslag evaluatie effecten OP bij de scholen
Jaarplan SWV en (meerjaren) begroting voorzien van inhoudelijke
toelichting (relatie tussen OP en het geld)
Evt. concept bijstellingen OP

OPR algemeen:

14-1-2020:
19.30

•

Contact met MR’en wat zijn mogelijke consequenties voor de zorg in
scholen

•

Contact met GMR’en: zijn er mogelijke personele consequenties in
bestuursformatieplannen

Met bestuur:
•
•
•

13-02-2020

Vaststellen van wijzigingen/ voortgang OP
Consequenties voor de zorg in scholen
Evt. personele consequenties

OPR algemeen:
•
19-3-2020:
19.30

Tussenevaluatie OPR Jaarplan

Met bestuur:
•
•

16-04-2020

Jaarrekening SWV en verantwoording
Verwachte bijstellingen komend schooljaar

OPR algemeen:

9-6-2020:
19.30

•

Vacatures komend schooljaar

•

MR’en: zicht op uitvoering SOP?

Met bestuur:
•
•

25-06-2020

Evaluatie communicatie OPR – SWV
Plannen vergaderdata
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OPR algemeen:
•
•
•

Vacatures
Evaluatie OPR intern
Evaluatie communicatie bestuur

•
•

Evaluatie contact met MR’en
Planning komend schooljaar

Aftreedschema: Vacature: Personeelslid S(B)O!
PG, regulier

Juli 2020

Matthijs
René

Juli 2021

Arien

Juli 2022
Juli 2023

PG, S(B)O

OG,
regulier

OG, S(B)O

Sylvia

Renate

Arco
E.

Annelies

Arjen
Annet
Nicolet
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