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Notulen OPR SWV PO IJmond op dinsdag 18 juni 2019 
 
Locatie: kantoor SWV PO IJmond  
 
Tijd: 19.45 – 21.15 uur  
 
Aanwezig: Talitha van Iterson (vz)  oudergeleding S(B)O / voorzitter 

Iet Jens    personeelsgeleding Tabijn 
  Tanja van Dongen  oudergeleding Fedra / Montessori Beverwijk 

Christel Heijnen  personeelsgeleding Fedra / Montessori Beverwijk 
Ilse Breggeman   personeelsgeleding ISOB/ Blosse / Ithaka 

 Vacature   oudergeleding Het Anker / Atlant / ISNH 
 Renée Fontijn   personeelsgeleding Het Anker / Atlant / ISNH  
Bea Schadé   oudergeleding OPO IJmond 
Ellen Kleijn   personeelsgeleding OPO IJmond 

  
Peter Truijens   directeur-bestuurder SWV PO IJmond 

 Jessica Bunnik   secretarieel medewerker SWV PO IJmond  
 

Afwezig m.k.:  Adriëtte Tervoort-Beemster oudergeleding ISOB / Blosse / Ithaka 
Wessa van de Kuijlen  personeelsgeleding S(B)O 

  Marc de Bie (secr)  oudergeleding Tabijn 
  

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Welkom Christel Heijnen, personeelsgeleding Fedra / Montessori Beverwijk. 
Er is nog een vacature voor de oudergeleding Het Anker/Atlant/ISNH.  
 

2. Mededelingen 

• terugblik regiogesprek minister Slob (zie www.passendonderwijsijmond.nl); 
Tijdens de bijeenkomst zijn gesprekken gevoerd met leerlingen die onder 
verschillende omstandigheden thuis kwamen te zitten. Het in kaart brengen van 
passend onderwijs en het belang om te ontschotten waren belangrijke doelen van de 
bijeenkomst.  

• scholingsaanbod 2019 – 2020 staat online (zie website);  

• NRO call gedrag startbijeenkomst 6 juni 2019 is geweest; Doel: vanuit een andere 
optiek kijken naar leerlingen met gedragsmatige problemen. Er is nog weinig 
informatie bekend hoeveel uren hiermee gemoeid zijn. Meer informatie volgt rond 
oktober 2019. Geplande start onderzoek: mei 2020.  

• personele zaken / vacatures SWV PO IJmond; We zitten nog midden in de 
wervingsprocedure voor beide vacatures (ZML / Gedrag). Het SWV merkt ook de 
krapte op de arbeidsmarkt.  

• gesprek(ken) SO Heliomare, schoolbestuurders en IKC IJmond over plaatsgebrek voor 
doelgroep laag MLK, randje ZMLK leerlingen; Vervolggesprekken volgen op korte 
termijn. Daarnaast dient er per casus goed gekeken te worden waar het kind het 
beste op zijn/haar plek is. Voor de toekomst is het streven om deze leerlingen binnen 
het reguliere basisonderwijs  te houden, eventueel met extra middelen. 

http://www.passendonderwijsijmond.nl/
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• subsidieaanvraag HB is gedaan, voor 1 juli bericht over wel/geen toekenning. 

• infographic jaarverslag 2018. Uit de cijfers is een stijging binnen het SO te zien. Deze 
stijging is zorgelijk, ook op het gebied van o.a. huisvesting.  

• projecten vervolg. Dit onderwerp komt terug bij het activiteitenplan (agendapunt 5). 

• Er zijn geen overige mededelingen. 
 

3. Verslag OPR vergadering van 12 februari 2019 
Besluit: de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Terugblik Passend Onderwijs IJmond Markt 
Korte terugblik op de Passend Onderwijs IJmond Markt van 27 maart 2019. In de bijlage een 
overzicht van deelnemers aan de lezing. De Markt is als zeer positief ervaren. Uit de evaluatie 
veelal positieve reacties en mooie suggesties voor een volgende keer. Het uitwisselen van 
Good Practices is iets minder goed uit de verf gekomen. Dit wordt een volgende keer 
mogelijk op een andere manier opgezet -- hier gaat de werkgroep zich over buigen.    
 

5. Concept Activiteitenplan 2019 – 2020 
Bijgaand het concept activiteitenplan 2019 – 2020 opgesteld volgens de opzet van de 
programmabegroting. Voor de nieuwe planperiode zal nagedacht worden over de volgorde 
van de onderwerpen. Met name programma 6 (dekkend aanbod) zal meer naar voren 
worden gehaald en een sub-programma ‘fictieve TLV’s’ (nu programma 3) vormt hier een 
onderdeel van.  
 
Stop 4-7: deze activiteit is nog in het beginstadium. Deelname vanuit OPO IJmond kan 
mogelijk in januari 2020 starten, mits de mede-investering vanuit CJG rondkomt.  
Doelgroep: jonge, gedragsmatige kinderen. Het programma komt van oorsprong uit België, 
waar het succesvol is gebleken.  
 

6. Opbrengst werkgroep integratie-inclusie 
In het najaar van 2018 is onder externe projectleiding van Hans Schuman een werkgroep 
samengesteld bestaande uit bestuurders, schoolleiders/directeuren, ib/zoco, leerkrachten en 
medewerkers SWV. Bijgaand het concept verslag van de werkgroep waarin het advies is 
opgenomen. De gestelde vragen vanuit de Bestuursdag 2018 zijn beantwoord binnen dit 
verslag. Het advies kan verwerkt worden in het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024.  
 
De OPR leden zijn het eens met de stelling: “gewoon beginnen”. Het is belangrijk voor onze 
scholen om zich te realiseren dat al veel gedaan wordt; zij zijn zich hiervan vaak niet bewust. 
De inclusieve gedachte / inclusieve visie  binnen een schoolteam is de kern om te starten met 
een inclusieve school. ‘Inclusief’ betekent niet dat er binnen een school geen grenzen zijn. 
Blijf in gesprek met ouders, geef aan dat je als school soms nog zoekende bent of wanneer de 
grens van school of leerling bereikt is. De OPR vindt het een mooie ontwikkeling en hoopt dat 
er een vlekwerking ontstaat binnen onze scholen. Belangrijk is om de eigenheid en de cultuur 
van de school hierin te waarborgen.  
 

7. Voorbereiding nieuwe ondersteuningsplan 2020 – 2024 
Inmiddels zijn met twee adviseurs gesprekken gevoerd en is de voorkeur voor een van beide 
uitgesproken, op grond de inhoudelijke match en mondelinge voorstel. Op korte termijn 
wordt een offerte en opzet verwacht. Er komen een aantal bijeenkomsten waarbij alle 
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betrokken gevraagd- en bevraagd worden om input te leveren voor het nieuwe OP (denk 
aan: ouders, leerkrachten, IB/ZoCo, directie). Het nieuwe OP dient op 1 mei 2020 gereed te 
zijn. Hiervoor komt het nieuwe plan in januari 2020 ter instemming bij de OPR te liggen.  
 

8. Jaarverslag 2018 OPR 
Stand van zaken Jaarverslag 2018 OPR: Talitha van Iterson heeft het jaarverslag 
overgedragen aan Marc de Bie. Door zijn afwezigheid komt dit agendapunt de volgende 
vergadering terug op de agenda. De OPR leden geven aan dat zij, daar waar nodig, kunnen 
ondersteunen bij de opzet. 
 

9. Concept vergaderrooster 2019-2020 
Vastgestelde data:  
- dinsdag 24 september 2019 
- dinsdag 29 oktober 2019 
- dinsdag 3 december 2019 
- dinsdag 21 januari 2020 
- dinsdag 3 maart 2020 
- dinsdag 16 juni 2020 (incl. borrel) 
Er zijn komend schooljaar meer vergaderingen gepland i.v.m. nieuwe OP 2020-2024. Indien 
een vergadering niet noodzakelijk is, komt deze te vervallen. 
 

10. Rooster van aftreden 
Bijgaand het rooster van aftreden. De vorige keer heeft de voorzitter (Mevrouw van Iterson) 
aangegeven de OPR te verlaten. Daarmee komt de voorzittersrol vacant. De OPR wordt 
geacht een nieuwe voorzitter uit haar midden aan te wijzen. Bij voorkeur een lid van de 
oudergeleding. Op dit moment zijn niet alle leden van de oudergeleding aanwezig daarom 
komt dit punt de volgende keer wederom op de agenda.  
 
Tanja van Dongen heeft haar beide periodes erop zitten, echter de aanwezigen stemmen in 
met een verlenging voor het schooljaar 2019-2020. Ilse Breggeman wordt herbenoemd voor 
een nieuwe periode van drie jaar. De periode van Renée Fontijn loopt af in december 2019. 
Ook dit is niet wenselijk i.v.m. het traject rondom het nieuwe OPR. Mevrouw Fontijn komt 
hierop terug in september 2019.  

 
11. Rondvraag 

- Er wordt op korte termijn een datumprikker uitgezet voor het jaarlijkse OPR etentje 
(september). 
 

12. Afsluiting 
De vergadering wordt om 21:15 uur gesloten. 


