ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
Verslag van de OPR-vergadering d.d. 9 december 2014.
Aanwezig:
Danielle Kloosterman, Peggy Brocatus, André van Loon, Eugenne van den broek,
Gemma den Hollander, Rosine Scheepers en Jack Biskop
Afgemeld:
Phiep Coster en Lizette de Hond
Notulen:

André

1.

Opening.
André opent de vergadering om 16.30 uur.

2.

Voorstellen nieuw lid
Gemma den Hollander is het nieuwe lid namens De Waarden; zij stelt zich voor aan de overige
leden.

3.

Kennismaking met Jack Biskop
Jack stelt zich voor; onderwijspsycholoog van origine. Heeft tot 2012 in de Tweede Kamer gezeten
met onderwijs in zijn portefeuille.

4.

Ondersteuningsprofielen van deelnemende scholen
 Speciale profielen (speciale scholen/onderwijs) kunnen apart gefilterd worden op de
website.
 Het format van de profielen wijkt per organisatie af; op de website is het echter wel zo
ingericht dat het toch goed te vergelijken is.
Ondersteuningsprofielen zijn in beweging dus in bewerking.
 Er is nog geen zicht op hoe aanmeldingen nu verlopen in het kader van Passend
Onderwijs.
 Jack maakt 3 x per jaar een managementrapportage; hij stuurt die naar ons door.
 Nieuwsbrieven: Jack gaat nog een keer aankaarten dat de nieuwsbrieven niet alleen naar
bestuur gaan maar ook naar MR/GMR etc. OPR is toegevoegd aan verzendlijst.
 Met gemeenten afspraak gemaakt dat vervoer betaald wordt als SWV arrangement afgeeft

5.

Ondersteuningsplan
 Meerjarenbegroting moet in het OP; Jack zegt dat het lastig is om alle financiële info binnen
te krijgen; als voorbeeld geeft hij dat alle lopende rugzakken met 2 jaar zijn verlengd, maar
het is niet duidelijk wat dit nu precies voor implicaties heeft.
 Afspraken die in het oude OP staan, maar uiteindelijk achteraf niet gemaakt moeten eruit.
 Meer duidelijkheid over arrangementen in het plan opnemen.
 Ambulante begeleiding: vanaf 1 augustus 2015 gaat het geld naar het SWV; de ambulante
hulp wordt per uur ingekocht.
 OP is straks voor 4 jaar geldig; maar het moet wel jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd
worden.
 Terugplaatsingsbeleid moet ook in het OP nader uitgewerkt worden
 Jack wil in het OP opnemen: hoogbegaafdheid, dyslexie en warme overdracht.
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6.

Planning vergaderingen
 26 februari: bezoek onderwijsinspectie
 3 maart: OPR vergadering (16.30 uur)
 12 mei: OPR vergadering (16.30 uur)

7.

Rondvraag
 Zoveel mogelijk info staat op website
 Terugplaatsingsbeleid staat op website
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