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Notulen OPR SWV PO IJmond op dinsdag 12 februari 2019 
 
Locatie: Kantoor SWV, Antillenstraat 21 te Beverwijk 
Tijd: 19.45 – 21.15 uur 
 
Aanwezig: Talitha van Iterson (vz)  oudergeleding S(B)O / voorzitter 

Marc de Bie (secr)  oudergeleding Tabijn 
Iet Jens    personeelsgeleding Tabijn 

  Tanja van Dongen  oudergeleding Fedra / Montessori Beverwijk 
Mascha Calf   personeelsgeleding Fedra / Montessori Beverwijk 
 Adriëtte Tervoort-Beemster oudergeleding ISOB / Blosse / Ithaka 
Ilse Breggeman   personeelsgeleding ISOB/ Blosse / Ithaka 

 Vacature   oudergeleding Het Anker / Atlant / ISNH 
Wessa van de Kuijlen  personeelsgeleding S(B)O 
Bea Schadé   oudergeleding OPO IJmond 

  Peter Truijens   directeur bestuurder SWV PO IJmond  
  
Afwezig m.k.: 

Jessica Bunnik   secretarieel medewerker SWV PO IJmond 
Ellen Kleijn   personeelsgeleding OPO IJmond 

 Renée Fontijn   personeelsgeleding Het Anker / Atlant / ISNH  

 
1. Opening en vaststellen agenda OPR 

Er is nog een vacature voor de oudergeleding Het Anker/Atlant/ISNH.  
Dit is nog steeds onder de aandacht.  
 

2. Mededelingen 
• Passend Onderwijs IJmond Markt op 27 maart 2019;  
Er is een mooi programma gemaakt, de bedoeling is om van elkaar te leren tijdens deze dag. 
En om van elkaar als school gebruik te maken.  
De vraag is of de OPR ook een bijdrage kan/wilt leveren aan de markt. Hier is wel interesse 
voor. Het lijkt passend bij onze wens om meer bekendheid te geven aan de OPR en het 
ondersteuningsplan. Verbinding maken met scholen, ib’ers en leerkrachten lijkt passend.  
We zouden het overzicht wat we gemaakt hebben over wat de OPR inhoud op een mooi vel 
kunnen laten zetten en dan uitdelen met op de achterkant een agenda voor de MR waarin ze 
de punten van het ondersteuningsplan kunnen verwerken in hun eigen agenda. Op deze 
manier is er iets weg te geven en komt er meer duidelijkheid over wat we doen.  
Vraag aan Jessica is of zij het mooi kan uitprinten of laten drukken. Dit neemt Tanja met Marc 
op zich om te vragen. (Wessa had mooie layout gemaakt waar de info in verwerkt was) Ook 
zou bij de stand een stroomschema genoteerd kunnen worden. 
Marc en Iet zijn er die dag om bij de Kraam te gaan staan.  
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• Jaarlijkse studiedag voor alle aangesloten schoolbesturen was op 31 januari 2019. De 
informatie was bijgevoegd, ook komt veel van de informatie die er is toegestuurd later op de 
website toegankelijk.  
Er wordt een vraag gesteld of de bovenschoolse SOP (schoolondersteuningsprofiel)  een 
meetlat is voor scholen? Nee het is voor scholen een eigen beoordeling en eigen motivering. 
Deze informatie komt ook bij de schoolbesturen terecht. Het lijkt vooral een bewustwording 
voor scholen te zijn. Maar het SWV heeft niet de rol om de info te checken op de scholen. 
Het is mogelijk dat op termijn het school ondersteuningsprofiel anders, bijvoorbeeld meer 
geïntegreerd in een ander schooldocument,  wordt geplaatst, nu is het een los document. Er 
wordt over gedacht dat het mogelijk een onderdeel van het  schoolplan moet worden, dat 
zou logischer zijn.  
• SWV VO Midden-Kennemerland is sinds 14 januari 2019 in dit kantoor gehuisvest;  
• AVG audit is geweest bij het SWV PO IJmond door Berenschot (rapport is beschikbaar);  
• Rapport: De OPR 5 jaar in bedrijf (bijlage 2.8); aan dit onderzoek heeft het SWV PO IJmond 
meegewerkt;  
• Op 3 april 2019 vindt er een gesprek plaats tussen 6 SWV’en (PO en VO) uit de regio 
Kennemerland met minister Slob (OCW); onderwerp: passend onderwijs; 
De minister wil zelf in het veld in gesprek bij SWV waar het niet zo goed loopt maar ook juist 
waar het redelijk goed loopt. Onder de laatste valt het SWV IJmond. Hij wil graag in gesprek 
over de zorgen die er zijn maar ook over de positieve punten van het passend onderwijs. 
Adriëtte Tervoort zal, als ouder, namens de OPR deelnemen aan de gesprekken met de 
minister. Ilse Breggeman is gevraagd aanwezig te zijn als ib-er van een van de scholen.  

 
3. Verslag OPR van 25 september 2018 

Graag de gele stukken eruit. 
Besluit: het verslag wordt vastgesteld. 
 

4. Verslag OPR/MR en toezichthoudend bestuurders van 30 oktober 2018 
Ook de Toezichthoudend bestuurders hebben aangegeven dat ze het een prettig en goed 
gesprek vonden. Communicatie is een lastig punt. Ze waren verrast dat toch elke keer blijkt 
dat informatie niet bij de directeuren terecht komt.  
We kunnen nu alleen het deel van de OPR notulen vaststellen omdat hier ook de 
Toezichthoudend bestuurders akkoord voor moeten geven. 
 

5. Activiteitenplan 2018 – 2019 stand van zaken van activiteitenplan 2018 – 2019 
In kader van vergroting dekkend aanbod (ontwikkelpunt 18), bijgaand een overzicht van de 
projecten (bijlage 5.2).   
Rood is stand van zaken van nu.  
Het zijn projecten die zijn aangevraagd en waarvan een deel is toegekend.  
Vraag is wat de bestuurdersdag voor invloed heeft gehad op het activiteiten plan? Je ziet het 
stuk van de communicatie niet terug in het plan. Wel is er op de bestuursdag over 
gesproken. Ook zijn de bestuurders geinformeerd over enkele projecten die zijn toegekend. 
Dit draagt bij aan de informatievoorziening.   
Mogelijk zou het mooi zijn als het terug zou komen als een apart punt maar dat is nu niet zo.  
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Peter vraagt zich af of het goed zou zijn om dezelfde presentatie te houden over de 
projecten die hij heeft gedaan op de Bestuurdersdag, ook aan de IB’ers en directeuren en 
leerkrachten. Om ze zo meer te informeren. Mogelijk zou dit kunnen bijdragen om het meer 
op de werkvloer te krijgen.  
Er is een scholingsprogramma van het SWV maar ook een aantal schoolbesturen hebben een 
eigen scholing. Het zou goed zijn als er gebruik gemaakt wordt van beide en zo een compleet 
mogelijk scholing te krijgen.  
En ook op welke manier zou dit geïntegreerd kunnen worden in het School 
ontwikkelingsplan, SOP wat voor 4 jaar gemaakt wordt en vandaaruit wordt dan weer het  
schoolplan gemaakt, elk jaar.  
 

6. Financiën ter vergadering volgt een korte toelichting als nodig 
- Kaderbrief 2019 
- Memo onderbouwing meer jaren programmabegroting 2018-2023 
- Meer jaren programmabegroting 2018 – 2023 met uitbetaling bruidsschat 
- uitbetaling bruidsschat op basis van (voorlopig) ll.-aantal 1-10-2018 
  
De basis ondersteuning blijft  255 euro per leerling. Dit zal in de komende jaren teruglopen. 
Het is de vraag wat elk bestuur met het geld uit de bruidsschat, ongeveer 70 euro per 
leerling, gaat doen? Het is geoormerkt maar ze kunnen dit zelf invullen. Deze bruidschat is 
gekregen als start kapitaal en is ontstaan uit de reserves toen het SWV begon met het 
Passend onderwijs.   
Er zijn op dit moment 24 kinderen in 5a categorie, het SWV heeft ze in beeld en daarom 
weten ze ook redelijk in te schatten in welke categorie ze straks waarschijnlijk terecht zullen 
komen en de daarbij horende kosten.  
 

7. Voorbereiding nieuwe ondersteuningsplan 2020 – 2024  
Welke voorstellen zijn er vanuit de OPR om te komen tot bouwstenen voor het nieuwe 

Ondersteuningsplan 2020 – 2024 dat gedragen wordt vanuit medewerkers uit de praktijk 

(leerkrachten, ib/zoco, directeuren/schoolleiders en hun besturen). Tijdpad voor de 

totstandkoming is in de bijlage beschikbaar. .  

Er zijn ideeën om het Ondersteuningsplan van onderuit op te gaan bouwen. Samen met 

leerkrachten, IB’ers en directeuren. Op de markt zouden we ook kunnen vragen of er 

mensen zijn die het leuk vinden om mee te gaan denken met het ondersteuningsplan. Het 

zijn doelstellingen die we in de komende jaren willen realiseren, en die staan voor het beleid 

wat we in gaan zetten.  

 

Je kunt denken aan 3 speerpunten:  

1 dekkend onderwijs aanbod,  

2 goed onderwijs , 

3 hoe scholen er voor alle leerlingen kunnen zijn.  
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Dit beschouwend als drie grote thema’s waarbinnen de te ontwikkelen zaken een plek 

krijgen.  Maar dan zijn de kaders wel al helder.  

Er zijn  wettelijke richtlijnen waar het Ondersteuningsplan aan moet voldoen. En ook de 

termijnen staan vast. Maar het lijkt goed om vanuit de werkvloer mee te denken dan wordt 

het meer van de scholen zelf.  

8. Rooster van aftreden  
Talitha gaat per juli 2019 verhuizen en zal daarom moeten stoppen met de OPR.  
Er zal in de volgende vergadering een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden. Vraag is 
aan iedereen om erover na te denken. Vooral de oudergeleding. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

10. Afsluiting 
De bijeenkomst wordt afgesloten. 
 


