OPR-Vergadering 14 oktober 2019

Aanwezig:
Afwezig:

Anja Meijer (PCPOW), Sima de Bruyn(WSKO), Jack van Paassen (SOOW) Jacqueline
Mulder( eenpitter), Roger Meijer (SPOW),Mathilde de Reede (SPOW)
Marjon van Es(WSKO), Anne van Gils (SO)

Voorzitter:
Notulist:

Anja Meijer
Wanda Zuidgeest

Notulen:
De notulen van 17 juni worden goedgekeurd.
Mededeling van de voorzitter: -Bezetting OPR
De OPR is nog immer onderbezet. Anja zoekt contact met de besturen om de openstaande vacatures
voor te leggen.
Vergaderschema
17 februari wordt toegevoegd aan het vergaderschema.

PowerPointpresentatie Koersplan:
Aan de hand van de PowerPoint heeft Roger het koersplan toegelicht.
Deze wordt gelijktijdig met de notulen naar de OPR-leden verstuurd.
Tijdens de presentatie besproken:
- Passend onderwijs. Taken en verantwoordelijkheden van overheid naar PO. De gedachte
hierbij is direct betrokkene(leerkracht) met de leerling krijgt zoveel mogelijk middelen tot zijn
beschikking. Zorg op Maat.
- Verevening
- Verwijzingspercentage 2.74% SBO , 1.16% SO ( Landelijk: 2.4 % / 1.6%)
- Basisondersteuning en extra ondersteuning. Verantwoordelijkheid ligt bij de schoolbesturen.
Afspraken basisondersteuning worden niet nageleefd. De besturen worden hierover
bevraagd middels een vragenlijst waar het geld aan wordt uitgegeven. (PCPOW gelden naar
IB en materiaal, SOOW heeft veel reserves, WSKO onbekend)
- Doorverwijzing SBO / SO percentage verschilt per school. Opvallende scholen gaan hierop
worden bevraagd. Passend onderwijs dient in de klas te gebeuren. Wat heeft een leerkracht
nodig. Samenwerking binnen regio’s belangrijk. Wie heeft welke expertise.
- SPOW gestart met website, soort werkspot, kennis delen in kenniskringen.
- Samenwerking tussen BAO-SBO en SBO-SO en onderwijs / SPOW / SKT
- Organisatie SPOW. Betrokkenheid directeurenberaad zou wenselijk zijn. DB meer
onafhankelijk en op afstand.
Deel 2:
De onderwerpen genoemd in dit deel worden niet verder toegelicht. Deze worden overgenomen
vanuit het bestaande ondersteuningsplan.
Na de presentatie:
- Veel is al duidelijk. Past wat in de afgelopen tijden is besproken
- De evaluatie tijdens de vorige OPR-vergadering is verwerkt in het koersplan
- Vertaalslag maken naar je klas is nog lastig.
- Op papier ziet het er goed uit. Het is een uitdaging om dit in de praktijk op deze wijze uit te
voeren. Mooi!

-

Als ouder lijkt het een compleet verhaal. Bestaande zaken gaan in elkaar op. De school dient
zich actiever op te stellen.

Rondvraag:
Beschikt de OPR over een budget voor lief en leed, afscheidscadeautje etc. Anja vraagt dit na bij het
SPOW. Mogelijk nog een attentie sturen naar Marja en Arjan.
Instemmingsrecht / aantal OPR-leden is besproken.

Actiepunten voor de OPR
- Ondersteuningsplan
- Jaarplanning OPR
- Rooster aan-/ aftreden
- Startpakket maken voor startende OPR-leden
- Scholingsbudget beschikbaar van €5000.--. Hoe kunnen we dit eventueel inzetten.
- OPR promoten.
- Anne heeft een promotiefilmpje m.b.t. de OPR gezien. Zij zoekt dit op.

Vergaderdata:
Maandag 2 december 2019
Maandag 17 februari 2020
Maandag 20 april 2020
Maandag 22 juni 2020 + afsluiting
Locatie: SBO de Diamant, Hoge Woerd 27 , Naaldwijk
Tijd:
19.00 uur

