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Verslag van de OPR 21 februari 2018 Actie 

Aanwezig; 

Aalsmeer: Leonore Melkert afgemeld  

Amstelveen: Niesje van Mourik, Liliana Lopes  

Ouder-Amstel, Nicole Prins, Yvonne Brekelmans 

SO en SBO: Mannon  Houthuijs, Paula Sanders 

Uithoorn: Ingeborg Veltman, Marije Stolk 

Amstelronde: Joost van Caam 

Verslag: Wilma van Drunen 

 

Afwezig: 

 

 

Opening en vaststelling agenda 

Nicole opent de vergadering. Leonore heeft zich afgemeld.  

Geen aanpassingen op de agenda.  

 

 

Verslag OPR 22 november 2017 

Naar aanleiding van: 

Geen op en of aanmerkingen.  

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

 

Ondersteuningsplan 2018-2022  

Terugblik training 

Er zijn vragen voorbereid voor Joost tijdens de training; 

-hoeveel TLV-s zijn er afgegeven? 

-er is een verschil tussen kalender en schooljaar, hoe wordt dat verwerkt? 

-krijgt de OPR de verslagen van de RvT? 

-hoe verloopt de communicatie vanuit de gemeente m.b.t. de transitie jeugdhulp. 

-hoeveel thuiszitters zijn er op dit moment?  

 

Bespreken Ondersteuningsplan en voorbereiden vragen aan Joost; 

Gevraagd wordt of de wijzigingen in het vervolg aangegeven kunnen worden, 

gearceerd of via een oplegger.  

In het Ondersteuningsplan wordt de communicatie tussen scholen en ouders 

gemist. Uit de vissenkomsessies is gebleken dat daar pijnpunten liggen. De 

vertaalslag daarvan naar het Ondersteuningsplan wordt niet gezien. Heeft het SWV 

hier een rol in? 

Kun je als SWV borgen dat de gelden vanuit het SWV ook daadwerkelijk op de 

juiste manier worden ingezet. Hoe kun je dat toetsen op de scholen? 

Pag. 30, de uitleg over het deelname percentage kan op twee manieren uitgelegd 

worden. Graag meer verheldering hierover. 

Is het mogelijk om bij een arrangement voor de leerling een korte vragenlijst, 

vanuit Amstelronde aan de ouders te geven hoe het proces naar de verwijzing is 

verlopen?   
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Vissenkomsessies  

De bijeenkomsten waren behoorlijk pittig, de sfeer was niet bij alle bijeenkomsten 

positief. Vanuit de ouders gezien is er veel onduidelijkheid over het proces, en wat 

de rol is van het SWV. Ook lopen de trajecten tot een eventuele plaatsing SBO, SO 

lang, scholen blijven lang proberen om de leerling in school te houden.  

De bijeenkomsten zijn positief ervaren om informatie vanuit ouders helder te 

krijgen.  

 

 

Mededelingen 

Gesprek Raad van Toezicht 10 april 

Yvonne Brekelmans en Liliane Lopes gaan in gesprek met de RvT. Op de volgende 

vergadering worden de onderwerpen van gesprek vastgesteld. Als mogelijke 

gespreksonderwerpen worden genoemd;    

Samenwerking met de gemeente, uitleg toezichtskader, terugkoppeling van de 

schoolbezoeken, het rooster van aftreden is een aandachtspunt.  

 

Stand van zaken invulling vacature OPR 

Er is nog geen terugkoppeling van alle scholen in Aalsmeer. Er wordt een reminder 

verzonden aan 5 scholen.  

Rooster van aftreden dit schooljaar 

Paula, leerkracht SBO, aftredend  

Manon, ouder Uithoorn, aftredend 

Yvonne, leerkracht Ouder-Amstel, aftredend 

Leonore, leerkracht Aalsmeer, aftredend 

Nicole, indien gemeenteraadverkiezing positief verloopt treedt zij met 

onmiddellijke ingang af.  

Marije, stelt zich nog een periode beschikbaar.  

Het grote aantal aftredende OPR leden is zorgelijk.  

 

 

 

 

Tussentijdse rondvraag 

Geen onderwerpen. 

 

 

Ondersteuningsplan 2018-2022 

Joost merkt op dat de verschillen in versie 4 en 5 alleen maar formulering 

opmerkingen zijn naar aanleiding van de OOGO bijeenkomst.  

Gevraagd wordt om bij een eventuele nieuwe versie de aanpassingen te arceren. 

De deelnemersraad en de OOGO vergadering zijn akkoord met het plan. De OPR 

kan op 4 april het plan definitief maken. 

Vragen aan Joost 

Er zijn zorgen over de communicatie met ouders en school, en de langdurigheid 

van de trajecten. Dit wordt niet teruggezien in het OP als bijv. een belofte dat dit 

anders kan worden aangepakt.  

Joost merkt op dat dit een fundamenteel punt is, er is gekozen door de besturen 

voor het schoolmodel. Daardoor ligt de verantwoordelijkheid hiervan bij de 

scholen. Als ouders en school er niet uit komen, kunnen ouders met het SWV 

contact opnemen. Dit gebeurt ongeveer 10x per jaar. Deze werkwijze kan 
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nadrukkelijker op de website van Amstelronde geplaatst worden. Er wordt een 

infografik gemaakt waarin de verschillende rollen van school, besturen en 

Amstelronde duidelijk wordt gemaakt.  

In het SOP van de scholen moet deze rol ook duidelijk zijn. Voor de ouders moet 

duidelijk zijn hoe de zorgstructuur in de school georganiseerd is. Passend 

onderwijs en de ouder als partner is een onderwerp waar op scholen weinig 

aandacht voor is. Op de kernoverleggen wordt hier aandacht aan besteed.   

 

Resultaat verwijzingspercentage is kleiner dan 3%, dit staat als ambitie bij 

financiën. Is dat een hard gegeven? En wat betekent dit precies.   

Als er 8 jaar wordt teruggekeken, blijkt dat deze 3% al jaren hetzelfde is. Echter 

nu blijkt dat er de laatste jaren een stijging plaatsvindt. Deels is dat verklaarbaar 

door de kleutergroepen in het SBO, maar ook het aantal kleine scholen kan een 

verklaring zijn. Scholen hebben de opdracht serieus genomen, leerlingen blijven 

lang thuisnabij op de school. De taakstelling is dan ook niet financieel bedoelt, 

maar vooral een middel om sneller een adequaat besluit te nemen in 

samenwerking met ander scholen.  

 

Thuiszitters, 4 regulier en 21 kinderen met een vrijstelling. Over de laatste 

categorie kinderen zijn met de gemeente goede afspraken gemaakt.  

 

Stand van zaken samenwerken met de gemeenten. Positief is dat Amstelveen en 

Aalsmeer, vanaf 1 januari werken met jeugdhulpverleners in de scholen.  

Zorgtoedeling naar jeugdhulp, is ook onderwerp van gesprek met de gemeente. 

Deze samenwerking verloopt nog niet optimaal. De gemeenten delen de 

doelstellingen in het Ondersteuningsplan.  

 

Aantal afgegeven TLV-s wordt nagezocht.  

 

Verslagen RvT naar OPR, wordt nagevraagd. 

 

Verschillen tussen kalender en schooljaar wordt nagevraagd.  

 

 

Terugblik vissenkomsessies  

Vissenkomsessies, dit waren vooral ouders die wat meegemaakt hadden. 

Er waren weinig leerkrachten aanwezig. Er was geen evenwicht hierin, ook ouders 

vonden dit heel jammer. Ouders hebben niet altijd het gevoel dat het beste voor 

hun kind geboden is op de scholen.  

Opgemerkt wordt vanuit de OPR dat ouders niet zijn meegenomen in de 

schoolfoto’s. Kan dat op een of andere manier geborgd worden. Joost licht toe dat 

de besturen geen tweede inspectie willen vanuit het SWV. Omdat gekozen is voor 

het schoolmodel zijn tevredenheidspeilingen een verantwoordelijkheid voor scholen 

en besturen.  

Wel wordt er bij elk afgerond Ondersteuningsteam bijeenkomst een evaluatie 

gehouden met de ouders door het SWV. 

De toetsing van de inzet van gelden wordt door Joost besproken met de besturen.  

In het Ondersteuningpslan is opgenomen, na besprekingen met scholen en 

besturen: 

-de druk van de plaatsingsrem is weggenomen, scholen betalen niet meer voor 

verwijzingen 
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-er is geld gereserveerd voor een eventuele voorziening voor hoogbegaafden.  

-scholen kunnen zich handelingsverlegen voelen, er is geld gereserveerd om dan 

extra expertise bij het SBO te vragen.  

 

Houtskoolschets begroting 

Vanwege tijdsgebrek niet behandeld.  

 

 

 

Kwartaalrapportage A3 jaarplan  

Vanwege tijdsgebrek niet behandeld.  

 

 

. 

Inspectiebezoek mei 2018 

Rondetafelgesprek op 22 mei. Op basis van de gesprekken tijdens de eerste dag 

wordt er door de Inspectie besloten of er een gesprek met OPR leden volgt op 23 

mei.  

 

 

Amstelronde dag 21 maart  

De uitnodiging geldt zeker ook voor OPR leden. Je kunt je inschrijven via de 

website van Amstelronde. Vanuit de OPR komt de opmerking dat de locatie niet 

vermeld staat.  

 

 

Rondvraag en sluiting  

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.  

 

 

 


