
 

 

OPR-Vergadering 2 december 2019 

 

Aanwezig:  Anja Meijer (PCPOW), Sima de Bruyn(WSKO),  Jack van Paassen (SOOW) Jacqueline 
Mulder( SKOM),Marjon van Es (WSKO) Roger Meijer (SPOW),Mathilde de Reede 
(SPOW) 

Afwezig:  Anne van Gils (SO) 
 
Voorzitter:  Anja Meijer 
Notulist:  Wanda Zuidgeest 
 
Notulen: 
De notulen van 14 oktober worden goedgekeurd. 
 
Mededeling van de voorzitter: -- 
 
Bezetting OPR 
Via de OPR-leden is het tot nu toe niet gelukt om iemand te werven voor de OPR. 
De besturen worden nu  actief benaderd middels mail / vacature . (actie Wanda) 
 
Vergaderschema 
27 januari wordt toegevoegd aan het vergaderschema. Deze vergadering is alleen voor de OPR-leden. 
 
Ondersteuningsplan 2020-2024 
De stukken zijn een week van te voren aangeleverd bij de OPR. De tijd is te kort om alle stukken goed 
door te nemen en de vragen te formuleren. Daarom extra vergadering voor de OPR op 27 januari. 
 
De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 

- Gelden basisondersteuning en extra ondersteuning 
De verantwoording van de gelden ligt bij de IB-er. 
De IB-er dient door directie goed geïnformeerd te worden hoeveel budget er is. 
Vooraf dient een budget te worden gemaakt. (Beleid maken) 
Taak van het SWV om de IB-ers te informeren. O.a. tijdens de netwerkdagen. 
Het bedrag van extra ondersteuning moet terug te vinden zijn in de begroting van de 
scholen. 
De school mag direct de gelden inzetten. Deze dienen niet eerst te worden verantwoord. 
SWV kan geen beperking opleggen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het schoolbestuur 
dient dit te bewaken. 

- Waar gaan de gelden naar toe? Extra middelen, materiaal, onderzoek. Verantwoording. 
- De reden van late verwijzing 
- Zware ondersteuning wordt toegekend als extra ondersteuning al is ingezet. 

Zware ondersteuning wordt alleen ingezet als het gelijk staat aan TLV 
- Gedrag. Jeugdzorg ligt bij de Gemeente.  
- Kind centraal. Per school afhankelijk hoe om te gaan met problematiek. 
- De OPR vraagt om een begrotingsoverzicht. Actie Roger. 
- Terugverwijzen naar BAO. 1 leerling van SBO naar BAO. Aantal leerlingen SO naar SBO niet 

benoemd. 
- Veel leerlingen worden op wat latere leeftijd geplaatst binnen SBO / SO. Terugplaatsing is 

dan niet meer aan de orde. 
- Instroom kleuters hoger dan aantal jaar geleden 
- Leerling blijft (te) lang op de basisschool alvorens doorverwijzen. 
- Afspraak met SBO. Niet alle leerlingen worden jaarlijks besproken. Leerlingen volgens OOP 

worden niet besproken. De rest ongeveer 20% wel. 



- Thuiszitters. Per kwartaal heeft SWV met ambtenaar leerplicht overleg.  
- Zorgplicht 
- Doorzettingsmacht. DB mag besluiten waar een kind opgenomen moet worden. Dit in 

uiterste geval als een kind niet bij een school opgenomen / aangemeld kan worden. 
- “Alle kinderen binnen het Westland”  Dit is niet meer in het plan opgenomen.  Aanbod is niet 

altijd binnen het Westland beschikbaar.  
- Leerlingvervoer. Ombudsman heeft een stuk beschikbaar over het leerlingvervoer dat de 

Gemeente dienen te faciliteren ook als leerling buiten de Gemeente de school bezoekt. 
Sima heeft deze beschikbaar en deelt dit met Roger. 

- Jaarplan 2020 volgt. Wordt nog door Roger geschreven. 
- Meerjarenbegroting wordt ook met OPR gedeeld na goedkeuring DB/AB 
- 5 regionale netwerken.  
- SBO is binnen dit SWV  gepositioneerd. 
- Vacature nieuwe directeur SWV. Roger blijft aan tot nieuwe directeur ingewerkt is. (warme 

overdracht) 
 
 
 
 
 
Rondvraag: 
Sima de Bruyn is benaderd om plaatst te nemen in de BAC (benoemingsadviescommissie) voor een 
nieuwe directeur van het SWV.  Anja vraagt bij Henri Koele (PCPOW) na waarom dit niet op de 
formele wijze via de voorzitter van de OPR is gegaan. OPR stemt in dat Sima in de BAC plaats neemt. 
De statuten van de OPR zijn verouderd. Navragen bij SWV. Actie: Anja 
 
 

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 7 oktober 2019 
Maandag 2 december 2019 
Maandag 27 januari 2020 alleen voor OPR leden 
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 
 

 

 

 


