Ondersteuningsplanraaad.
Wielingenstraat 135
Postbus 811
1440 AV Purmerend
telnr. 0299-783483
Verslag bijeenkomst ondersteuningsplanraad 09 april 2018
Aanwezig:
Joyce de Ruijter (ouder SPOOR)
Albert Loer (directeur samenwerkingsverband)
Annemieke Poppelier (leerkracht OPSO)
Sylvia Stegers (Personeel 1 pitters)
Mariëlle Everaars (ouder SKOV)
Angela Koenen – Brevé (OPSO ouder)
Rudo de Groot (ambt. secr.)
Bart de Klerk (ouder CPOW) voorzitter
Vacature (Altra ouder)
vacature (kwaliteitszetel so)
1.Opening en Welkom
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Joyce de Ruijter verzoekt toe te voegen: “Onafhankelijk toezicht”
3. Vaststellen verslag bijeenkomst 28 november 2018.
Mariëlle Everaars meldt dat ze niet meer twijfelt, maar aftreedt als OPR-lid.
Het verslag wordt vastgesteld
4. Mededelingen:
Albert Loer zou in mei met pensioen gaan. Hij had besloten door te gaan tot de grote vakantie
2018. Het bestuur heeft gevraagd ten behoeve van een goede overdracht, aan te blijven tot
1 januari 2019. Albert Loer heeft hier gehoor aan gegeven.
De procedure voor opvolging is gestart. Er heeft een advertentie gestaan in de Volkskrant.
Beekveld en Terpstra bereidt alles voor. Uit een tussenrapportage blijken er veel reacties te
zijn op social media.
In de sollicitatiecommissie hebben zitting: De bestuursvoorzitter, een directeur s.o., een
directeur bao en een lid van de PMR.
Bart de Klerk zal het lid van de PMR verzoeken de OPR op de hoogte te houden.
Het voornemen is e.e.a. voor de zomervakantie af te ronden.
Joyce de Ruijter geeft aan dat in het overleg over het Activiteitenplan (o.l.v. de VOO),
gesproken is over onafhankelijk toezicht. Er wordt, ook door het ministerie, aangegeven dat de
SWV’en toe zouden moeten naar onafhankelijk toezicht. (Zie: Richting meer onafhankelijk
toezicht bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Advies monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs).
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Het huidige bestuur heeft belangen bij de gang van zaken. Bij het ministerie is de reden:
Achterdocht bij het besteden van de gelden. De OPR geeft aan dat daarvan bij ons SWV geen
sprake is.
Albert Loer geeft aan dat in het Toezichthoudend bestuur alle neuzen dezelfde kant op staan.
Er is sprake van prima harmonie m.b.t. het beleid. Een wijziging geeft een extra laag met
extra kosten. Als het echter wet wordt zal het SWV wel moeten.
De OPR is het standpunt toegedaan dat er een onafhankelijk toezichthoudend orgaan moet
komen, echter met kennis van zaken.
Bart de Klerk zal het bestuur hiervan op de hoogte stellen.
5 maart 2018 was er een inspiratie dag in het AZ-stadion. Onderwerp: “Gedrag, van A tot Z”.
De OPR-leden geven aan dat het belangrijk is te monitoren wat het veld doet met de opgedane
kennis.
Er is een enquête uitgezet met als onderwerp: “Hoe ga je er mee verder?”
De schoolbesturen zijn nu aan zet. Volgens Albert Loer zou het resultaat moeten zijn dat er
over 2 jaar minder leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en minder leerlingen
aangemeld worden voor het s(b)o.
Het jaarverslag is ter kennisgeving aan de OPR gestuurd. Wat betreft de cijfers en de toekomst
ziet het er goed uit.
In de OPR werd aangegeven dat het van belang is, dat er meer handen in de klas moeten
komen. Het SWV zorgt voor de extra ondersteuning.
Financieel is het resultaat beter dan verwacht.
De uitdagingen zijn:
-Verdere verbinding tussen Jeugdhulpverlening en speciaal (basis)onderwijs en daarna het
reguliere basisonderwijs
-Wat te doen met/tegen verdere stijging aantal leerlingen s.o. (is stijging structureel of
incidenteel?)
-Hoe komt gespecialiseerd onderwijs professioneler van de grond. Ook het basisonderwijs zou
professioneler moeten worden.
In verband met de AVG moet er per 25 mei een Functionaris voor gegevensbescherming zijn.
Er komen workshops voor schoolbesturen en directeuren.
Het plan is gezamenlijk voor alle schoolbesturen en het Samenwerkingsverband één
functionaris aan te stellen.

5. Concept-Ondersteuningsplan 2018 -2022
Het conceptplan is gestuurd naar de Klankbordgroep, de stuurgroep beleid, de PMR en de OPR.
Van diverse kanten zijn op- en aanmerkingen ingebracht, die door Albert Loer verwerkt zullen
worden.
De OPR heeft op een cursusavond aan dit het plan aandacht besteed en naar aanleiding
daarvan ook een inbreng geleverd.
Albert Loer gaf aan dat het woord “Ambitie” inderdaad in het plan ontbreekt. Hij gaat daarmee
aan de slag.
Volgens Albert Loer zijn er geen financiële risico’s. De inkomsten staan vast.
Zijn er andere risico’s? Volgens de OPR wordt het SWV goed aangestuurd.
Er is in de OPR afgesproken de vergader-frequentie te verhogen.
Ook Bart de Klerk geeft aan dat hij stopt. Zijn zoon is straks geen leerling meer binnen het
SWV. Er moet dus uitgekeken worden naar een nieuwe voorzitter.
In de reactie van de OPR staat: Eén bestuur voor de 5 s(b)o-scholen zou niet het SWV moeten
zijn. Dat is ook niet de bedoeling (geweest). De directeuren zouden de scholen wel onder één
bestuur (niet zijnde het SWV) willen, maar de schoolbesturen zien dat niet zitten.
Wel moet er van onderop inhoudelijk e.e.a. meer op elkaar afgestemd worden.
6. Activiteitenplan.
Tijdens de cursusavond van 12 maart 2018 is hieraan gewerkt.
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Het activiteitenplan 2018-2019 gaat verder uitgewerkt worden op een extra vergadering op 18
juni aanstaande.
7. Reglementen.
Ook de reglementen zullen op bovengenoemde avond afgerond worden.
8. Werving nieuwe OPR-leden
Aangezien Mariëlle Everaars en Bart de Klerk stoppen als OPR-lid en er al enkele vacatures
zijn, is er grote behoefte aan aanvulling. De OPR-leden gaan op zoek naar aanvulling.
Belangrijk is wel het evenwicht ouders-personeel in de gaten te houden.
9. Rondvraag
Geen
Mariëlle Everaars krijgt als dank voor bewezen diensten een bloemetje van de voorzitter.
10. Volgende vergaderdatum
18 juni 2018 19.30 uur (Activiteitenplan en Reglementen)
10042018 Rudo de Groot (ambt. Secr.)
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