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1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 Arjan Breijer heeft een nieuwe baan en zal daarom de OPR verlaten. Naast de reguliere 

vacature die dit oplevert, heeft de OPR daarmee ook een vacature voor een 

penningmeester. 

 Ondanks navraagpogingen is niets meer vernomen van Mostafa. Dat betekent dat de 

betreffende delegatiegroep moet worden geïnformeerd. Marieke neemt eerst nog 

contact op met de directeur van de school waar Mostafa werkzaam is. 

 Joke Koudenburg, een van de orthopedagogen heeft SPPOH verlaten omdat zij met 

pensioen is gegaan. 

 

3. Verslag 13 november 2017 inclusief besluiten- en actielijst 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v.:  

 Punt 3. Ellen en Patricia zijn naar een netwerkbijeenkomst in Gouda geweest. Het doel 

van de bijeenkomst was om leden van OPR-en en andere betrokkenen met elkaar in 

contact te brengen en bestaande contacten te verstevigen. Er waren veel ambtenaren 

van de gemeente Gouda aanwezig die veel informatie wilden hebben over de gang van 

zaken binnen samenwerkingsverbanden. Ellen en Patricia geven aan dat het wat hen 

betreft voor onze OPR niet zinvol is om naar een vervolgbijeenkomst te gaan. 

Is het een idee om in Haaglanden contacten tussen ambtenaren en 

samenwerkingsverbanden te organiseren? Binnen Haaglanden gaan de 

samenwerkingsverbanden niet akkoord met het Jeugdbeleidsplan van de gemeente. 

 Punt 7. Runet merkt op dat op school weliswaar merkbaar is dat de bekostiging van de 

adviesfunctie SBO’s is verhoogd maar dat de bemensing van SBO’s kwetsbaar is 

vanwege het toenemend lerarentekort.  

 Punt 10. toevoegen: Ellen. 

 

 

Bijlage:  

Kenmerk: Bijlage  _OPR_20180115_conceptverslag 

Verslag van vergadering d.d.:  15 januari 2018 

Tijd en locatie 20:00 -22:00 uur kantoor SPPOH 

Aanwezig: Leden: Marieke Kruidhof (waarnemend voorzitter),  

Irene Pronk,  Patricia Eekhof, Runet van Beek,  

Dinemarie Leder, Jeroen Koffijberg, Ellen Dijkstra-Rurup, 

Marjoleine Hofland,  Sharon Pisam 

 

Bert Klompmaker (directeur)  

Wim van Grol (ambtelijk secretaris) 

Afwezig: Mostafa Belhaj 



Ondersteuningsplanraad, verslag 15 januari 2018 Pagina 2 
 

 

4. Stand van zaken vacatures 

 Vertrek Arjan / penningmeesterschap 

Sharon neemt het penningmeesterschap over indien zij de afgevaardigde wordt 

voor haar delegatiegroep. Anders neemt Jeroen het penningmeesterschap op 

zich. 

 Memo  

De OPR gaat akkoord met de voorstellen in de memo om een commissie te 

benoemen m.b.t. het vervullen van vacatures en het oplossen van een aantal 

knelpunten: 

 Er zijn twee kandidaten voor delegatiegroep DHS ouders 

 Check op procedure afvaardiging delegatiegroep C 

 Vacatieregeling m.b.t. potentiele kandidaat delegatiegroep B 

 

Besluit 2018-1 De OPR besluit unaniem om Sharon te benoemen tot penningmeester. Voor het geval 

zij niet de afgevaardigde wordt namens de delegatiegroep, wijst de OPR unaniem 

Jeroen aan als penningmeester. 

 

Besluit 2018-2 De OPR benoemt unaniem Dinemarie en Runet als leden van de commissie die zorgt 

voor afhandeling van de vacatures en benoemingen conform hetgeen daarover staat in 

het reglement.  

 

5. Facilitering Samenwerkingsverband SO-SBO voor niet-lestaken 

Er zijn positieve reacties  uit de S(B)O’s m.b.t. de regeling “Facilitering SBO en SO 

scholen voor niet-lestaken in schooljaar 2017-2018” 

Het leerlingaantal bij de S(B)O’s neemt toe. Daardoor lopen ze vol en dat zorgt voor 

extra werkdruk op de basisscholen. 

De OPR vindt de regeling duidelijk en voor zich spreken. Er komt een “volgmodule” in 

OT. Nu worden de verwijzingen nog door de adviseurs gemonitord.  

 

 

6. Onderzoek S(B)O B&T 1e bevindingen 

Het onderzoek is nog niet gereed. Duidelijk is al wel dat de leerlingenaantallen in S(B)O 

binnen het samenwerkingsverband stijgen. De aantallen van het SO liggen nog onder 

het landelijk gemiddelde, die van SBO liggen er iets boven. 

Factoren die van invloed (kunnen) zijn: afbouw gewichtenmiddelen, problemen binnen 

Jeugdzorg, verschillen in verwijsgedrag, bestuursbeleid. Het onderzoek staat 

geagendeerd voor de vergadering van het DB in februari. Ons samenwerkingsverband 

hanteert geen streefcijfers m.b.t. aantallen leerlingen in S(B)O.  

Investeringen in BAO en  / of S(B)O verhouden zich als communicerende vaten en dat 

vraagt om beleidskeuzes. 

 

7. Begroting 2018 plus toelichting 

De leden van de OPR nemen kennis van de begroting 2018. Het jaar 2018 sluit af met 

een tekort. Doordat de korting op de verevening gaat eindigen hebben we in de 

komende jaren zo’n drie miljoen meer te besteden. De aansturing en bekostiging van 

SMW gaat terug naar de gemeente. Er zal fors worden geïnvesteerd in scholing van 

medewerkers en intern begeleiders. 
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8. Communicatie 

Er vindt een gedachtewisseling plaats over vraagstukken als: 

 Willen we brieven sturen aan alle MR-en? 

 Moeten we nogmaals wijzen op de financiële bijdragen aan de scholen 

(basisondersteuning e.a.)? 

 MR-en kunnen op hun school navragen hoe de bedragen worden besteed. 

 Hogere vergoeding t.b.v. basisondersteuning met terugwerkende kracht. 

 Is het verstandig om een foto in een nieuwsbrief te zetten van de OPR-leden? 

Wim zal onderzoeken of er een actuele lijst is met e-mailadressen van 

medezeggenschapsraden en een aantal aanpassingen doen aan de concept-

nieuwsbrief. Wordt vervolgd. 

 

9. Wie wil deelnemen aan de startbijeenkomst voor de ontwikkeling van de website? 

Ellen wil deelnemen aan de startbijeenkomst. 

 

10. Overzicht bespreekpunten 

“Communicatie” wordt een vast agendapunt: Wat delen we met de achterban? 

In april staat “Hoogbegaafdheid” op de agenda. Graag ook aandacht voor 

hoogbegaafden die zijn aangewezen op een arrangement, maar dat niet hebben. 

Op dit moment houden twee van onze orthopedagogen zich bezig met vraagstukken 

rond de facilitering  van onderwijsbehoeften van kinderen die hoogbegaafd zijn en 

bijkomende problematiek hebben. 

Plusklassen lijken niet altijd een gewenste en adequate oplossing. 

 

11. Bespreking Casus 

Jeroen heeft gesproken met de IB-ers van zijn school over de samenwerking met 

SPPOH en geeft hierover een presentatie. 

De IB-ers op zijn school zijn over het algemeen enthousiast over de nieuwe werkwijze 

binnen het samenwerkingsverband  t.o.v. de eerdere manier van werken. Soms is nog 

sprake van een verschil van inzicht tussen adviseur en school. Jeroen zal de presentatie 

toesturen. 

Afgesproken wordt dat een ieder op zijn eigen school deze vragen ook eens bespreekt 

met de IB-er, zodoende een breder beeld te verkrijgen. 

 

12. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

13. Sluiting 

 

 

Wim van Grol, 

ambtelijk secretaris 
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Besluitenlijst Ondersteuningsplanraad vanaf 22 mei 2017 

 

Nummer Datum  Besluit 

2017-1 22-05-

2017 

De OPR stemt in met bijlage 4/5 van het Ondersteuningsplan “Denk- 

en werkkader Arrangementen en Toelaatbaarheidsverklaringen”. 

2017-2 22-05-

2017 

De OPR gaat akkoord met de vergaderplanning voor het schooljaar 

2017-2018. 

2017-3 13-11-

2017 

De OPR besluit unaniem om:  

Marieke kruidhof te benoemen tot voorzitter 

Patricia Eekhof te benoemen tot vice-voorzitter 

Arjan Breijer te benoemen tot penningmeester 

2017-4 13-11-

2017 

De OPR stelt het jaarverslag 2016-2017 ongewijzigd vast. Wim zorgt 

voor plaatsing op de website. 

2018-1 15-01-

2018 

De OPR besluit unaniem om Sharon te benoemen tot penningmeester. 

Voor het geval zij niet de afgevaardigde wordt namens de 

delegatiegroep, wijst de OPR unaniem Jeroen aan als penningmeester. 

2018-2 15-01-

2018 

De OPR benoemt unaniem Dinemarie en Runet als leden van de 

commissie die zorgt voor afhandeling van de vacatures en 

benoemingen conform hetgeen daarover staat in het reglement. 

 

Actielijst Ondersteuningsplanraad 2017 

 

Nummer Datum  Actie Wie Streefdatum Status 

Actie 2017-2 22-5-17 Acquisitie leden 

OPR 

iedereen  loopt 

Actie 2017-6 13-11-2017 Contact opnemen 

met Mostafa 

Marieke november / 

december 

 

Actie 2017-7 13-11-2017 Check op 

juistheid/actualiteit 

van reglement OPR 

Wim z.s.m.  

Actie 2018-1 15-01-18 Starten commissie 

vacatures 

Wim met Runet 

en Dinemarie 

z.s.m.  

Actie 2018-2 15-01-18 E-maillijst MR Wim z.s.m.  

      

      

      

      

 


