Maandag 23 mei 2016

spow.nl

Verslag OPR-vergadering

Aanwezig: Mirian, Ineke, Marja, Rianne, Dinie, Christiaan, Ellen (vanuit SWV), Angele (schuift
later aan), Arjan
Afwezig met kennisgeving: Jacqueline, Sandra, Jac
Mirian opent de vergadering en stelt voor om als eerste punt 6 aan de orde te stellen:
Bespreking van het ondersteuningsplan.
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Ondersteuningsplan
We inventariseren de vragen die er zijn n.a.v. het ondersteuningsplan. Daarna schuift Angele
aan en leggen we haar de vragen voor:
•

N.a.v. de profielschets intern begeleider stellen wij de vraag of intern begeleider
gezien wordt als taak of functie binnen het SWV?
Angele adviseert om deze vraag mee te nemen naar de GMR’en. Die hebben invloed
op het functiebouwhuis, het SWV niet. De beschrijving zoals deze nu in het
ondersteuningsplan staat, wordt overgenomen door de besturen. Wat betreft evt.
afvloeiing is het ongunstiger voor betreffende persoon, als het een functie zou zijn.
Het is op dit moment dus een taak. Zorg er als school voor dat het een ‘beschermde’
taak is.
Wordt er een assessment verplicht gesteld voor alle IB’ers?
Er is een werkgroep binnen het SWV, die een bedrijf kiest, die het assessment kan
afnemen. Dit is niet verplicht. De besturen gaan hier echter wel actief op sturen. Het
is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er is een goede onderbouwing nodig om hier
niet aan mee te doen.
De scholing van intern begeleiders gebeurt via het eigen bestuur. Wanneer er over
de hele linie iets nodig is, wordt dit op het niveau van het SWV gedaan.

•

Ondersteuningsadviseur
§ 4.4 Het toekennen van de ‘zware arrangementen’ is dat een taak van de
ondersteuningsadviseur of van de directeur van het SWV?
De ondersteuningsadviseur is gemandateerd om dit toe te kennen. Er wordt echter
een regel toegevoegd aan deze paragraaf, waarin staat dat de toekenning van
e
zware ondersteuning toegekend wordt door een 2 adviseur die de aanvraag ook
toetst.

•

Is de volgende zin niet tegenstrijdig met de visie van het SWV?: “Wanneer de school
gebruik wil maken van deze vorm van zware ondersteuning moet een duidelijke
meerwaarde aangegeven kunnen worden voor deze keuze ten opzichte van
plaatsing in een gespecialiseerde setting, waar deze ondersteuning ook geboden
kan worden.”
We staan inclusief onderwijs voor maar soms is een plek op het S(B)O beter voor het
kind. Deze zin heeft in een eerdere versie nog stelliger gestaan en er is over
gesproken. Zo als het nu staat blijft het staan.

•

De ‘ZON’-groep is verdwenen uit het plan. Wat komt daarvoor in de plaats?
Er is in de meerjarenbegroting een bedrag opgenomen voor JRK (jonge risico kind).
Omdat nog niet duidelijk is welke vorm gekozen gaat worden, staat het (nog) niet in
het ondersteuningsplan. Het staat wel in het activiteitenplan genoemd.
De observatiegroep zoals deze nu bestaat op De diamant, doet heel goed werk,
maar functioneert niet zoals deze bedoeld is.
Er wordt gedacht aan een loket voor 3- jarigen waarbij gemeente en
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samenwerkingsverband samenwerken om te bepalen wie wat kan bieden. Het SWV
gaat in principe over kinderen vanaf 4 jaar, maar er is vaak eerder iets nodig.
•

H3: Beoogde resultaten
Hoewel het totale leerlingenaantal daalt de komende jaren, blijven de aantallen van
SBO en SO gelijk. Waarom staat dat het er zo?
De prognoses zijn gebaseerd op het totaal aantal leerlingen, dat inderdaad daal.
Omdat een afname en van S(B)O niet als doel gesteld is door het SWV, zijn deze
getallen steeds hetzelfde gehouden. Een vraag waar het SWV nadrukkelijk mee bezig
is, is: hoe kunnen we zorgen dat het klimaat voor een eventuele terugplaatsing
gunstig wordt? Bij de herbeoordelingen wordt gekeken of er een mogelijkheid is tot
terugplaatsing.

•

Lijst met scholen moet nog worden toegevoegd als bijlage.

Meerjarenbegroting
De begroting is goedgekeurd door de besturen. In de begroting staan de bedragen genoemd
die per leerling uitgekeerd gaan worden voor de basis- en extra ondersteuning.
De € 2.000.000 die het SWV extra te besteden heeft, is een gevolg van de positieve
verevening waar wij als SWV mee te maken hebben. In 2022 stopt dit en zal het bedrag lager
worden. Er wordt nagedacht over wat er met deze extra gelden gedaan kan worden.
In de begroting is geen rekening gehouden met de opbouw van weerstandsvermogen. We
hebben op dit moment € 300.000 eigen vermogen en dat is voldoende als zijnde
weerstandsvermogen.
Bij het opstellen van de begroting zijn de risico’s in beeld gebracht, waaruit bleek dat we
weinig risico’s hebben. We mogen als SWV niet teveel reserve opbouwen. Het ministerie
stuurt op het uitgeven hiervan.
De groepen van de Strandwacht worden kleiner. De lege stoeltjes komen op dit moment
voor rekening van het SWV. Er gaan nieuwe kinderen naar locaties in Den Haag. Dit gebeurt
op basis van onderwijsbehoeften. Hoe kunnen we zorgen dat we de omvang wel halen?, is
een vraag waar nu over nagedacht wordt.
De post ‘overgangsbudget LGF’ gaat over de ‘oude rugzakken’ die nog lopen.
Vanuit de post ‘transitiekosten’ worden de kosten betaald die gemaakt worden vanwege het
‘afscheid nemen’ van collega’s, die niet meer voor het samenwerkingsverband zullen werken
per 1 augustus 2016.
BOSK is de ambulante begeleiding. De contracten lopen nog tot 2018.
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Het Steunpunt hoogbegaafden is nieuw vanaf 2016-2017.
In 2018 wordt geëvalueerd of de laatste twee posten op SWV niveau blijven bestaan, of dat
het geld rechtstreeks naar de scholen zal gaan.
Instemming:
De aanwezige OPR leden gaan unaniem akkoord met instemming op het ondersteuningsplan
en de meerjarenbegroting. Mirian zal de instemmingsverklaring tekenen wanneer het plan is
aangepast en opsturen aan het SWV.
In het overleg met de betrokken gemeenten (OGO) zal het plan en de begroting ook nog
goedgekeurd moeten worden. Dat gebeurt op 24 juni a.s.
Notulen vergadering 4 april 2016
De vacatiegelden worden op de vergadering van 20 juni a.s. geregeld.
Bezetting OPR 2016-2017
Sandra gaat aan het einde van het schooljaar uit de OPR als afgevaardigde vanuit de ouders
van WSKO. Mirian heeft contact met een nieuwe kandidaat en zal deze uitnodigen voor de
volgende vergadering van 20 juni.
Het jaarverslag OPR van het huidige schooljaar wordt geagendeerd voor 20 juni.
Rondvraag
Er wordt niets ingebracht in de rondvraag.
De volgende vergadering staat gepland op maandag 20 juni om 18.30 uur in Mirell in
Naaldwijk

