Notulen OPR-vergadering 14-01-2020
Judith Holtzer (vz.), Thijs van der Kaaij, Ludo Abbink (t/m agendapunt 4), Femke Marije Bijl,
Bas van der Heijden, Rixt Ytsma, John Orie , Jan Willem de Vries, Gera Kamsteeg en Syberta
Bomas (notulist).
Rosieta van der Meer, Marieke Heida, Roos Damstra, Ilona Duursma, Hans Pannekoek en
Anke Marije Zonneveld met kennisgeving.

Aanwezig:
Afwezig:

1.

Opening/ vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Ingekomen stukken
Geen

3.

Notulen OPR 26-11-2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Ludo praat ons bij: thema onderwijs en jeugdhulp.
De kernpunten, die aan de orde zijn geweest tijdens het gesprek met de wethouder zijn:
-

de domein overstijgende analyse op het gebied van onderwijs en zorg;

-

de collectieve bekostiging van SO leerlingen

-

kinderen terug begeleiden van zorgboerderijen naar onderwijs

Het project Caleidoscoop en het actieplan Foar Fryske Bern en Sociaal Domein Friesland heeft als doel
om de inspiratieregio’s nauwer op elkaar aan te laten sluiten. Dit is een traject van de lange adem.
Projectplannen HB: bij de aanvraagprocedure was er sprake van een strenge selectie , meestal is de
verantwoording dan iets eenvoudiger. Kennisdeling van HB moet breder en gevarieerder worden
ingezet.
Hoogbegaafdheid en kwetsbare kinderen passen in veel gevallen beter op een school voor
voltijdhoogbegaafdheidsonderwijs.
HB wordt niet specifiek benoemd in het ondersteuningsplan. Het nieuwe beleid ten aanzien van HB zal
worden meegenomen in het nieuwe ondersteuningsplan.
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Er worden 8 bijeenkomsten voor het reguliere basisonderwijs en 2 voor het SBO en SO georganiseerd
over het leren van casussen. Deze bijeenkomsten zijn voor intern begeleiders bedoeld en wat betreft
het SBO en SO voor de orthopedagogen. Per sessie is er een max. van 20 deelnemers. De
uitnodigingen zijn via Grippa en via de besturen uitgezet.
Het deelnamepercentage van het SBO is weer terug naar het percentage van 2010/2011. Het SO heeft
een lichte stijging doorgemaakt.
Ludo geeft aan, dat de MR-P van het SWV inmiddels actief is.
Vanuit het bestuur is men bezig met het ontwikkelen van een toetsingskader, dat past bij de rol van
intern toezichthouder.
De OPR complimenteert Ludo over de manier van informatieverstrekking.
Ludo vraagt wat de OPR van hem verwacht tijdens de geplande achterbanavond voor (G)MR-leden.
Judith stuurt de contactgegevens van de VOO persoon door naar Ludo. Hij zal ervoor zorgdragen dat
de offerte ondertekend geretourneerd wordt en dat er afstemming plaatsvindt.
De OPR heeft geen rechtstreekse mailadressen van (G)MR leden. Deze nog proberen te achterhalen.
De uitnodiging van de achterbanavond is gedeeld via de besturen met het verzoek deze door te
sturen. John gaat zijn best doen om de lijst van GMR emailadressen te maken.
5.

Achterbanavond GMR
Op 24-3-2020 tussen 18.45-19.00 uur: OPR leden verzamelen bij de Súdwester.
Súdwester vragen of leerlingen koekjes mogen bakken voor deze avond.
Per werkgroep worden stellingen gemaakt, deze worden door Thijs verwerkt.
Eerste vraag: “Wat wilt u graag weten over een uur of twee?” Soort moodboard maken.
Financiële werkgroep heeft een aantal vragen:
-

Budget Passend onderwijs bij jou op school/per bestuur? In grafieken uitwerken (geen idee ook
meenemen). (of invullen) Word cloud van maken.

-

Hoeveel geld per leerling per jaar beschikbaar? multi.

-

Hoe vaak zijn de financiën van passend onderwijs een thema op jullie agenda. 0 t/m 6.

Vanuit de andere werkgroepen:
-

Binnen ons bestuur worden onderwijsassistenten ingezet om passend onderwijs te geven
?(ja/nee/weet niet)

-

Wie betrekt ons bestuur bij de wijze waarop Passend onderwijs wordt vormgegeven?
ja/nee/slider

-

Binnen ons bestuur is er deskundigheidsbevordering gericht op passend onderwijs. Open
antwoord

-

Waar ligt de grens van passend onderwijs bij jou op school? Word cloud.

-

Ruimte voor vragen: wie ben je en welk bestuur of welke school vertegenwoordiger je?

Thijs zorgt ervoor dat de vragen correct ingevoerd worden.
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6.

Rondvraag
John vraagt waarom Petra is gestopt? Petra is gestopt met haar baan bij Proloog en kan hierdoor niet
meer als personeelslid zitting hebben in de OPR. John geeft aan, dat hij aan het einde van dit
schooljaar ook zal stoppen, omdat hij dan geen kinderen meer in het basisonderwijs heeft. Tenslotte
geeft Rixt aan te stoppen, in verband met het beëindigen van haar dienstverband bij SO Fryslân.

7.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergaderdata: 24-03-2020 GMR achterbanavond Súdwester Sneek
14-04-2020 OPR en bestuur
26-05-2020

Leeuwarden, 30 januari 2020 SB
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