Notulen vergadering Ondersteuningsplanraad (OPR)
Van
Datum
Tijd
Locatie
Verslaglegging

: Ondersteuningsplanraad (OPR) SWV Passend Onderwijs Lelystad-Dronten
: maandag 7 oktober 2019
: 19.30-21.30 uur
: SBO de Vogelveste, Lelystad
: Anne Marie van Breemen (AvB)

Onderwerp
1. Opening en
vaststellen agenda
2. Notulen
vergadering
17 juni 2019

Toelichting
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
Actielijst:
20190617 punt 5: Er wordt geconstateerd dat het SOP besproken is bij de MR en/of
ouders zijn geïnformeerd. CvS geeft aan dat er bij de Driemaster een placemat gemaakt
is van het SOP.
20190617 punt 6: thuiszittersprobleem wordt later besproken.
20190617 punt 7: MvAR bespreekt dit punt nader met JJ.

3. 1. Mededelingen
2. Voorbereiden
raad van
toezicht
3. Rapportage
kwaliteitsmonitor

De notulen en de actielijst van 17 juni 2019 worden vastgesteld.
1. Mededelingen
De agenda is verlaat toegestuurd aan de OPR-leden i.v.m. persoonlijke
omstandigheden van de directeur.
2. Voorbereiden raad van toezicht
- De raad van toezicht van het SWV sluit 28 januari 2020 aan bij de OPR-vergadering.
Er wordt een extra vergadering ingepland ter voorbereiding van het bezoek van de
raad van toezicht op 20 november 2019 op het kantoor van het SWV van 19.3020.30 uur. MvAR is hierbij aanwezig van 20.00-20.30 uur.
- Bespreekpunten die reeds genoemd zijn:
terugblik, vooruitblik en actuele stand van het onderwijs;
wat doen we met het lerarentekort;
- Groei SO/SBO;
- Opsplitsen in kleine groepen (eventueel stellingen hanteren).
- Afgesproken wordt dat MvAR op verzoek van de OPR, niet aanwezig zal zijn bij de
vergadering met de raad van toezicht op 28 januari 2020.
3. Rapportage kwaliteitsmonitor
Geen opmerkingen. MvAR geeft zal een nadere toelichting geven omtrent de
rapportage kwaliteitsmonitor.

Status
Definitief versie 1.0 ter vaststelling volgende vergadering
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4. MvAR sluit aan

De OPR besluit een extra vergadering in te plannen op 20 november 2019 ter
voorbereiding van het bezoek van de raad van toezicht aan de OPR op 28 januari 2020.
De jaarplanning wordt aangepast en toegestuurd aan de OPR-leden.
MvAR sluit aan.
De OPR vraagt MvAR in hoeverre het SWV zich bezig houdt met vroegtijdige signalering.
MvAR geeft aan dat de vroegtijdige signalering een rol is van het OT
(ondersteuningsteam Lelystad) en BT (basisteam Dronten) en commissies van
begeleiding. Zij weten wat er speelt in een wijk/buurt/keten. Het SWV houdt zich bezig
met de ontwikkeling van de OT’s en BT’s. De rol van het SWV beperkt zich tot bestuurlijk
strategische zaken. Schoolbesturen moeten de directies bevragen omtrent de OT’s en
BT’s. De schooldirecteur wordt geïnformeerd door het schoolbestuur en door de
klankbordgroepen (OT in Lelystad en BT in Dronten). MvAR refereert aan het
Ondersteuningsplan 2019-2023 waarin het schema “Basisteam” staat.
Er komt een samenwerkingstraject waarbij de jeugdverpleegkundige een grote rol
speelt, waardoor er een eerdere signalering is via het consultatiebureau. Indien er
zorgen zijn omtrent een kind, mag de jeugdverpleegkundige de informatie over een kind
delen, de ouders dienen hierover wel geïnformeerd te worden, maar hoeven geen
toestemming te verlenen.
Het intakegesprek met de ouders is belangrijk, daar kunnen de ouders bevraagd
worden. MvAR verwijst naar de factsheet “Zorgplicht”.
Rapportage kwaliteitsmonitor
MvAR geeft een toelichting op de rapportage kwaliteitsmonitor en beantwoord de
vragen van de OPR-leden.
M.b.t. het aantal zwakke scholen licht MvAR toe dat het SWV niet gaat over de kwaliteit
van de scholen. De inspectie spreekt het SWV daar echter wel op aan. De
schoolbesturen dienen ervoor te zorgen dat de basisondersteuning op orde is. Daar
wordt nu het gesprek over gevoerd.
Het bestuur van het SWV bespreekt met de schoolbesturen hoe de middelen voor
passend onderwijs besteed zijn. De OPR-leden kunnen met de MR/GMR bespreken of de
middelen voor passend onderwijs doelmatig besteed worden.
Het aantal hulpvragen voor extra ondersteuning bij het SWV neemt toe, er is een
langere wachttijd, maar binnen het SWV is er geen mogelijkheid voor uitbreiding.
Steekproef TLV
De steekproef TLV wordt besproken met de directies van de SO/SBO scholen.
MvAR geeft aan dat het voor de aanvraag van extra ondersteuning van belang is:
- dat een school een goed leerlingdossier heeft van alle leerlingen
- welke afwegingen hebben plaatsgevonden
- wat er in het OT/BT besproken is.
- OPP. Indien er een goed leerlingdossier is, maar nog geen OPP, kan het OPP binnen 6
weken aangeleverd worden.
Het SWV organiseert een facultatieve bijeenkomst voor IB-ers omtrent het OPP.
De OPR heeft kennis genomen van de rapportage kwaliteitskader.
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4. Aanvullend thema
volgende
vergadering
vaststellen

Arrangementsklassen.

5. Rondvraag en
sluiting

Vanuit de OPR wordt de opmerking geplaatst dat er samenwerkingsverbanden zijn die
veel geld te besteden hebben. MvAR licht toe dat dit niet het geval is bij het SWV
Passend Onderwijs Lelystad-Dronten.
De OPR verzoekt om het toesturen van een nieuwe ledenlijst. Deze wordt meegestuurd
met de conceptnotulen.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Getekend d.d..……………………………..

Voorzitter: J. Jurg
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