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 Aanwezig

: Marja, Ineke, Dinie, Mirian, Rianne, Sandra, Christiaan, Ellen, Angele,
Arjan.
Met kennisgeving afwezig: Jacqueline en Jac
1. Opening
Mirian opent de vergadering.
2. Mededelingen
Angele geeft aan dat de werkgroep die zich bezig heeft gehouden met het
assessment voor intern begeleiders een aanbieder heeft gekozen die dit
gaat verzorgen. De Bazaltgroep gaat dit doen, omdat zij het beste passen
bij de stijl van ons samenwerkingsverband. Het assesment leidt tot een
ontwikkelingsplan per ib’er. Als dit er ligt, neemt het bestuur het over. Het
assessment bestaat uit veel facetten. Het is niet verplicht om deel te
nemen aan het assessment, maar wel gewenst. Als je kiest om niet deel te
nemen dan dien je dit te onderbouwen aan je bestuur. Vanuit het
assessment komen handelingsgerichte adviezen.
Komend schooljaar worden de schoolondersteuningsprofielen van alle
scholen ‘ge-update’. ‘Perspectief op school’ gaat dit doen. Heel veel
gegevens kunnen automatisch gegenereerd worden. In het laatste
kwartaal van 2016 gaan alle scholen het bijhorende instrument invullen en
komt er een herziende versie van het SOP per school. Dit invullen gebeurt
op basis van zelfevaluatie.
Wat nieuw is in deze versie, is dat er ook een ouderrapportage uit
voortvloeit.
De Strandwacht zit op dit moment vol. Volgend schooljaar wordt er een
derde groep gestart. Het huisvesten van deze groep, levert op dit moment
nog problemen op.
N.a.v. het verdwijnen van de ZON groep: Er komt volgend jaar een
interdisciplinair team dat gaat bepalen voor kinderen zonder
schoolverleden, waar het betreffende kind het best op zijn/haar plek is. Dit
start z.s.m.
Op de vraag wat de rol van het SWV is geweest bij het afblazen van de
derde en vierde geplande schakelklas, is het antwoord: geen.
3. Notulen 23 mei 2016
Deze worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Regeling vacatiegelden voor ouders
Christiaan deelt hiertoe de declaratieformulieren uit en neemt ze ingevuld
en ondertekend mee.
5. Stand van zaken nieuw ondersteuningsplan
Ook het AB heeft ingestemd et het herschreven plan. Vrijdag 24 juni a.s.
is het Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) met de gemeente
aan tafel. Als hier ook wordt ingestemd, dan is het document definitief en
ontvangen wij een digitaal exemplaar over de mail. Volgend schooljaar
krijgen alle OPR leden een gedrukt exemplaar (in de nieuwe huisstijl)
Angele geeft aan dat de jaarrekening en het jaarplan af zijn. Deze worden
geagendeerd op de eerste OPR vergadering van het volgend schooljaar.
Deze documenten ontvangen we ruimschoots voor de datum van de eerste
vergadering, zodat we ze kunnen doorlezen.
6. Herzien regelementen en statuten
Dit wordt ook geagendeerd op de eerstvolgende vergadering in
2016-2017. Deze stukken worden ook van tevoren meegestuurd.
Christiaan geeft hierbij aan dat de wet veranderd is en dat bij de
benoeming van een nieuwe directeur van het samenwerkingsverband, de
OPR betrokken moet zijn.
Angele geeft aan dat het referentiekader in 2017 wordt aangepast en dat
er een nieuwe wet op passend onderwijs komt.
7. Dag en data vergaderingen volgend schooljaar
Mirian maakt een voorstel voor een vergaderschema. Alle vergaderingen
zullen op maandag gepland worden en gehouden worden in het kantoor
van het SWV.
8. Jaarverslag schrijven
Mirian maakt een opzet, zoals ze dat vorig jaar ook heeft gedaan en zal dit
rondmailen. Wij kunnen daar allen op reageren. Wanneer er geen reacties
komen, wordt het op de website geplaatst.
9. Afscheid Sandra, Christiaan en Ellen
Mirian bedankt hen voor hun inzet voor de OPR middels een persoonlijk
woord.
Volgende geplande vergaderingen:
Schooljaar 2016/2017
Maandag 3 oktober op het kantoor van SPOW

