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Het kantoor van het samenwerkingsverband

Aanwezig: Mirian, Jac, Ineke, Sandra, Angele en Marja
Afwezig met kennisgeving: Jacqueline, Arjan, Christiaan en Dinie
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•

Opening:
Mirian heet iedereen van harte welkom. Marja maakt verslag van de
vergadering.

•

Notulen: vorige vergadering d.d. 4 januari 2016, zijn aangenomen.

•

Bespreking instemmingsbrief en aandachtspunten, tijdspad.
De directeuren van de basisscholen in het Westland hebben ongeveer gelijke
aandachtspunten aangeleverd. In maart gaat het dagelijks bestuur en Angele
deze punten bespreken en verwerken en wordt het nieuwe
ondersteuningsplan hierop aangepast.
Op 4 april 2016 wordt het ondersteuningsplan ( in concept ) opnieuw
aangeleverd en 20 juni 2016 moet er een definitief plan liggen.
Alle geledingen willen het nieuwe plan in augustus 2016 realiseren.
De interne begeleiders van de scholen hebben wel aangegeven dat zij extra
tijd nodig hebben. Er moet nog een functieprofiel worden samengesteld voor
deze groep. Hier wordt een extra paragraaf opgenomen in het plan om dit
verder uit te werken in 2016. Er is ook nog geen gericht plan voor de scholing
van de intern begeleiders. Begin april is er een studiedag voor deze groep
en dan worden de pijlen hierop gericht.
Er volgt binnenkort ook overleg met de gemeente zodat zij ook betrokken
worden bij de uitvoering van het nieuwe ondersteuningsplan.

•

Nieuws vanuit het samenwerkingsverband
Het plan centrale dienst 2.0 heeft personele gevolgen en daar hebben de
personeelsleden emotioneel op gereageerd. Van de vier personen die dit
direct aangaan, hebben twee leden elders een andere baan gevonden. De
andere twee zijn nog zoekende maar hebben wel alle steun vanuit het SWV
voor een mogelijke oplossing.

•

Personele voortgang
Arjan is herstellende. Hij werkt nu op re integratiebasis . Waarschijnlijk schuift
hij volgende vergadering weer aan bij de vergadering.
Het herstel van Jacqueline gaat beter. Langzame voortuitgang.
Sandra geeft aan dat zij aan het eind van het schooljaar OPR gaat verlaten.
Dit ligt bij het bestuur van het WSKO.

•

Rondvraag:
Geen

•

Sluiting: Te 21:00 uur wordt de vergadering gesloten.

