Agenda OPR swv PO 3002.
Leden OPR

Gemma den Hollander
Lizette de Hond
Peggy Brocatus
Datum bijeenkomst:
Tijd: 17.00-19.00 uur
Aanwezig: de leden, dhr J. Biskop (directeur- bestuurder).
Afwezig:
Data schooljaar 2017-2018:
Maandagavond, van 17.00-19.00, kantoor KPO
23-10-2017
22-01-2018
09-04-2018
11-06-2018

Mirjam Westdorp
Rieneke Kock
Robin Leus

Agenda

Actie
door

Welkom nieuwe leden, voorstelrondje.
Mirjam Westdorp - leerkracht De Heiberg;
m.westdorp@kporoosendaal.nl
Reineke Kock- van Hese – Psycholoog De Fakkel;
rhese@koraalgroep.nl
Robin Leus - ouder Kroevendonck;
robin.leus@gmail.com
We missen nog een vertegenwoordiger van Borgesius. Gemma
neemt contact op met Jos Krebbekx, hij had afgesproken een
naam door te geven.
Voorzitter: wie neemt de voorzittersrol op zich?
Peggy Brocatus doet dit voor dit schooljaar, daarna neemt ze
afscheid van de OPR.
Notulen OPR dd: 19-07-2017
Tekstueel en actielijst:
Monitor ouderbetrokkenheid:
- Communicatiebureau gaat ouderbrochure maken die ouders
krijgen toegestuurd zodra hun kind wordt aangemeld bij het
swv.
- 24-10 heeft Jack een gesprek met de leverancier van de monitor
over het 2e deel van het schooljaar.
- In de rapportage van de monitor zit het actieplan. Dit is
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Gemma

verwerkt in een communicatieplan. Dit is wat breder, er wordt
ook een nieuwe website gebouwd. Dit communicatieplan is een
onderdeel van het jaarplan.
Inspectiebezoek:
- Conceptrapport is nog niet klaar. Jack heeft een pittige reactie
gestuurd waarop Jack is uitgenodigd voor een gesprek met de
inspectie. Dit is a.s. vrijdag. Na dit gesprek gaat het rapport
opgesteld worden. Jack heeft aangegeven de opbouw vanuit
constateringen naar een conclusie te missen. De
aandachtspunten zijn herkenbaar, maar onvoldoende
onderbouwd. Daarnaast waren er bij het vorige inspectiebezoek
(2 jaar geleden) geen bijzonderheden en is bij dit
inspectiebezoek naar hetzelfde ondersteuningsplan gekeken,
vanuit hetzelfde wettelijk kader en zijn er nu wel
aandachtspunten.
Huishoudelijk regelement:
- Gemma mailt André ter vergadering met de vraag of hij het
voorstel nog op papier heeft gezet:
Afspraak (artikel 2, lid 3): regelement heeft geldigheidsduur van 1
jaar, bestuur legt nieuwe regelement voor aan OPR: André buigt
zich hierover en doet voorstel aan Jack. Is de clustering daarbij nog
nodig? We kunnen kijken naar de samenstelling van de OPR: is er
na aftreden een ouder of leerkracht nodig? Het bestuur waarvan
iemand is afgetreden, moet 1 van beide regelen.
André zet voorstel op de mail voor eind juni.
Data vergaderingen:
Op 22-01 is Peggy afwezig.

-

-

Informatie Jack
Inspectie: zie hiervoor.
Regeerakkoord:
Onderwijs:
Er komt 170 miljoen extra voor voor- en vroegschoolse
educatie. Dit komt neer op 16 u per week (is minimaal 2x per
week). In sommige gemeenten is dit al geruime tijd
gerealiseerd.
De onderwijsachterstandsmiddelen worden opgehoogd met 15
miljoen.
In het kader van de experimenteerwet een paar 10-14 jr
scholen. Dit is een samenwerking tussen PO en VO.
Het kabinet gaat op de huidige wijze door met Passend
Onderwijs.
Voor EMB- leerlingen komt er een financieringsafspraak dat
middelen vanuit de zorg naar het onderwijs overgeheveld
worden.
Er komt onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden.
PO- raad en ministerie buigen zich erover hoe dit ingevuld moet
worden. Welke mate van onafhankelijkheid is nodig? Tijdspad:
duur van het regeerakkoord.
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Alle swv-n krijgen een doorzettingsmacht. Dit gaat over de
mogelijkheid om scholen te verplichten leerlingen op te nemen
(dit is in de praktijk van dit swv nog niet voorgekomen).
Voor HB- leerlingen komt er 15 miljoen extra, op de 29 miljoen
die er al is. Er staat niet duidelijk beschreven waar deze 15
miljoen aan overgemaakt wordt (swv?).
Scholen die bovenmatig veel zorgleerlingen hebben, worden
door de inspectie anders beoordeeld: de zorgzwaarte wordt
meegenomen in de eindbeoordeling
De ketenbepaling bij ziektevervanging vervalt.
Er komt thuisonderwijs. Dit komt ook onder toezicht van de
overheid (inspectie).
Zorg:
Er komt tijdelijk 54 miljoen extra voor de jeugdGGZ
Er moet een betere samenwerking komen tussen verschillende
jeugdzorgorganen/- stichtingen.
De financieringsbronnen worden eenduidiger en eenvoudiger
geregeld voor w.b. onderwijs en zorg.

Jack heeft een artikel geschreven voor het Passend Onderwijs
magazine. Dit komt nog op de website.
Leerlingaantallen:
- De leerlingkrimp is voor dit schooljaar 155. Het SBO (Sponder
en Palet) gaan nog iets achteruit. Verwijzingspercentage is
gedaald naar 1,9% (van 2,7 naar 2,1 naar 1,9).
Het Palet krimpt sterk, nu 92 leerlingen. Dit gaat iets zeggen
over de levensvatbaarheid van de school.
Binnen het SO een golfbeweging met nu een lichte stijging,
vooral bij cluster 4.
De toename in cluster 3 komt mogelijk voort uit het feit dat
kinderen die voorheen (langer) op een kinderdagcentrum
bleven, nu (eerder) naar school gaan.
-

Thuiszitters vanuit vrijstelling basisonderwijs: dit daalt enorm,
van 66 naar 6 in 2 jaar. De vraag is wat deze daling
veroorzaakt. Deze leerlingen zijn niet allemaal terug te vinden
op de SO- scholen. De vrijstelling vervalt zodra het kind (deels)
start op school. Er wordt geen melding gegeven wanneer een
vrijstelling wordt opgeheven en op welke school dit kind is
gestart. Voor het opheffen van de vrijstelling moet er een
rapport zijn van een door de burgemeester en wethouder
aangestelde onafhankelijke arts of psycholoog. Nu betreft het
vaak leerlingen die op een specialistische voorschool zitten en
die met 5 jaar nog niet naar school gaan maar op de voorschool
blijven.
Landelijk neemt het aantal thuiszitters toe. Het is de vraag waar
dit door veroorzaakt wordt. Het gebeurt vooral in de grote
steden. Mogelijk dat Passend Onderwijs leidt tot een betere
registratie.
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Thema’s OPR schooljaar 2017-2018 vaststellen.
Voorstel: de thema’s van het jaarplan- swv ’17- ’18 overnemen
(bijlage via Jack).
Toelichting: het ondersteuningsplan voor 4 jaar is op
hoofdlijnen. Jaarlijks worden hier thema’s uitgehaald die verder
uitgediept worden. Voor dit jaar hangt het samen met de
feedback van de inspectie.
Governance:
Deze discussie is gevoerd in de AVL met de opdracht om 2
modellen verder uit te werken. Het regeerakkoord leidt ertoe dat
1 model niet verder uitgewerkt kan worden.
Adviezen van de monitorcommissie van de PO- raad worden
overgenomen. Het zal wel langere tijd duren voordat deze
adviezen er liggen.
-

-

Verantwoording: werkgroep vanuit de besturen:
Lichte ondersteuning: op hoofdlijnen per bestuur
verantwoorden. Er wordt nog gekeken welke kostendragers hier
aangehangen worden.
Per arrangement aangeven hoe dit is ingezet. Vanuit het swv
komt er een evaluatie bij afloop van het arrangement.
Rechtmatigheidsvraag (heb je het gebruikt waarvoor je het
gevraagd hebt) en doelmatigheidsvraag (heeft het opgeleverd
wat je wilde bereiken).
Streven is dat dit ingaat miv januari 2018.
Het gaat erom dat elk swv een verantwoording van de middelen
afdraagt aan de inspectie. Wat verwacht de inspectie van de
verantwoording?
Onderwijsjeugdzorg
Dit blijft de komende jaren een punt van aandacht. SWV zit nu
ook bij het inkoopteam Zorg aan tafel.
Expertise/AB
Blijft actueel onderwerp. Activiteiten bv: bijeenkomsten voor de
AB-diensten in het swv, ‘Lunch&Learn’- bijeenkomsten.
Er vindt een onderzoek plaats naar de inzet van de AB. Zowel
qua organisatie als qua inhoud.
Er is een klankbordgroep met een vertegenwoordiging van elk
bestuur. Vivian van Alem (onderwijsadviesbureau) voert dit
onderzoek uit.
Er staat nog een vraag open vanuit de OPR:
‘Het voornemen is uitgesproken om contact te hebben met de
MDC om zicht te krijgen op het aantal en soort arrangementen
dat is afgegeven. Zo kan een beeld verkregen worden van de
praktische uitwerking van de thema’s die in het
ondersteuningsplan zijn opgenomen.’
Is hier dit jaar behoefte aan?
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Op dit moment is dit wat vroeg, ook vanwege de nieuwe
bemensing van de OPR. Jack geeft ons een overzicht van de
cijfers van de MDC.
Robin vraagt de jaarrekening van het swv.

Jack
Jack

Rondvraag
Volgende vergadering:
- Marap en jaarverslag (Jack stuurt toe)
- Conceptrapportage (Jack stuurt dit toe met zijn reactie hierop)
- Gesprek Jack- Inspectie
- Huishoudelijk regelement (Gemma zoekt dit op, mail aan
André?)

Mailadressen OPR- leden:
Gemma den Hollander: expertisecentrum@dewaarden.nl
Lizette de Hond:
lizettedehond@planet.nl
Peggy Brocatus:
p.brocatus@rocwb.nl
Mirjam Westdorp:
m.westdorp@kporoosendaal.nl
Reineke Kock:
rhese@koraalgroep.nl
Robin Leus:
robin.leus@gmail.com
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