
 

 
 
 

Notulen OPR 
 

Maandag 08-01-2018 
aanvang 19.30 uur, eindtijd 21.30 uur 

’t Centrum Hoofstraat 100 2678 CM De Lier 

 
1. Opening 
Arjan opent de vergadering 
 
2. Bespreking begroting SWV (zie bijlage).  
Vragen ronde n.a.v. begroting 
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- Waarop is de prognose van de groei/en daarna stabilisatie van sbao en 

so op gebaseerd? 
Puur aannames. We zien nog steeds een groei, maar we nemen aan dat dat 
op een gegeven moment gaat stabiliseren. Sbao blijft redelijk gelijk. SO is 
flink gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Bij Sbao zijn veel schoolverlaters 
geweest. 
Prognose vanuit gemeente is dat het leerlingaantal gaat groeien. Vanuit 
DUO wordt daar nog geen rekening mee gehouden. Groei van SO is 
landelijk. Aannames dat het te maken heeft met rebound van Passend 
Onderwijs (?), transitie in jeugdzorg (?). Dit wordt op dit moment landelijk 
onderzocht.  

 
- Hoe gaat SEN-trum bekostigd worden? 
Dit zien we nog niet terug in de MJB. Omdat nog niet duidelijk is hoe het 
eruit gaat zien, is er nog geen begroting op te maken. Op dit moment is alles 
nog open. Er zijn een aantal scenario’s die op 17 januari 2018 tijdens de 
scenario-dag verkend worden.   
 
- Wat zijn de plannen voor SEN-trum na de € 100.000 opstartkosten? Wat 

is het plan met de andere € 20.000? 
Zie hierboven 
 
- Waar is het bedrag ‘nog te formuleren beleid’ gebleven?  
Dat is naar de groei van SO en SBao gegaan. 
 
- Je moet een percentage van je begroting als reserve houden. Wat is dat 

percentage als € 125.000 de ondergrens is? 
We blijven in de goede regionen van het weerstandsvermogen. In 2019 
komen we hier mogelijk onder, maar dit wordt in de gaten gehouden.  
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- Waarom zijn de personeelskosten zo over de programma’s weg 
geschreven? 

Dat is een wens van het bestuur. Nu ook loonkostenstructuur opgenomen. 
 

 
- Er is een afname van de kosten van het BOSK, door afname van kosten 

voor Maeterlinckschool en Herman Broereschool). Wat daarna? Wordt 
Broere meer ingezet dan Maeterlinck? 

Dit is gebaseerd op het aantal uren zoals die nu ingezet worden. Verwachte 
inzet van Maeterlinck in de toekomst is minder. Mogelijk verandert dit per 
mei 2017, omdat verplichte winkelnering dan vervalt. 
 
- Voorziening Jonge Kind: Waar wordt het geld ingezet? 
Personeel en arrangementen 
 
- Wat is gebeurd met geld ‘intensivering beleid?’ 
Afgelopen jaar naar project ‘SEN-trum’, komend jaar naar stijging aantal lln. 
SO. 

 
- Toelichting op Strandwacht 
Strandwacht is gegroeid in klassen, maar die groep was niet vol. SWV stond 
garant als de groep niet vol was. Voor volgende groep gaat het SWV niet 
garant staan.   
 
- Stijging SO leerlingen  
Wordt in portemonnee gevoeld. 9% van de scholen hebben 
basisondersteuning niet op orde. Veel SO meldingen zijn ‘gedrag’. Er zou 
eerder gesignaleerd en begeleiding geboden moeten worden op de bao. Te 
weinig expertise op het gebied van ‘gedrag’. Ambulante begeleiding helpt 
niet. Transfer van kennis kan niet gemaakt worden, waardoor 
afhankelijkheid van externen blijft. Er komt pilot ‘gedragssteunpunt’, een 
gedragsspecialist in de school. Idee is om dit breder in te zetten. Wordt 
uitgeprobeerd op 4 scholen, maar de betreffende gedragsspecialist is dan 
echter ook een externe. Beter is om gedragsspecialist van binnen de school 
te hebben. Die scholen mogen dan geen BOSK meer aanvragen, maar 
worden een klein deel gefaciliteerd door het SWV. Onderzocht wordt wat 
succesfactoren zijn en welke optie de beste is.  

 
 

De verantwoording van ‘wat met extra geld gedaan wordt’ gaat via GMR/MR 
(begroting). Deze zijn echter onvoldoende geëquipeerd om tegenkracht te 
hebben.  

 
3. Jaarplan voor ondersteuningsplan doornemen 

 
Er is gestart met het tevredenheidsonderzoek (15-1-18). Gesprekken op 
scholen worden gevoerd om processen in kaart te brengen. Daaruit wordt 
een survey ontwikkeld die voor alle scholen gemaakt wordt. Angele voert 
gesprekken, samen met een onderzoeksbureau.  

 
Uitreiking van het magazine De Rode Paprika 

 



 

 

4. Notulen 02-10-2017 wordt goedgekeurd 
 
5. Kennismaking met dhr. Johan Taal, voorzitter van het AB, wordt 

verschoven naar de volgende OPR-vergadering op 12 maart. 
 

6. Rondvraag en afsluiting 
Begroting: Er wordt besloten een kritische aantekening te maken over het 
SEN-trum en de governance structuur. De OPR is van mening dat het niet 
transparant is hoe het bestuur zich verantwoordt. We sturen een brief naar 
Angele met een instemming op de begroting, waarbij de kanttekening wordt 
geplaatst. 

 
Bezetting OPR: Er is contact geweest met het bestuursbureau van WSKO. 
WSKO heeft via mail laten weten te gaan zorgen voor een ouder- en 
personeelsgeleding. Tot op heden echter nog geen voorstellen gehad. 
Er is ook nog niets van SO gehoord. 
Arjen onderneemt actie op de personeelsgeleding van de eenpitters 
 

 
Volgende geplande vergaderingen:  
Maandag 12 maart 2018  
Maandag 4 juni 2018 

 
 

gmr@wsko.nl  
leerkracht van Bernadetteschool (marlies)  
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