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Notulen OPR SWV PO IJmond op dinsdag 21 januari 2020 
 
Locatie: kantoor SWV PO IJmond  
 
Tijd: 19.45 – 21.15 uur  
 
Aanwezig: Vacature   oudergeleding S(B)O 

Marc de Bie (secr)  oudergeleding Tabijn 
 Tanja van Dongen  oudergeleding Fedra / Montessori Beverwijk
 Adriëtte Tervoort-Beemster 
(voorzitter)   oudergeleding ISOB / Blosse / Ithaka 
Ilse Breggeman   personeelsgeleding ISOB/ Blosse / Ithaka 

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

 Wessa van de Kuijlen  personeelsgeleding S(B)O 
 
Jessica Bunnik   ambt. secr. OPR 

 
Afwezig m.k.:  
  Iet Jens    personeelsgeleding Tabijn 
  Christel Heijnen   personeelsgeleding Fedra / Montessori Beverwijk 
  Renée Fontijn   personeelsgeleding Het Anker / Atlant 
 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda  
De heer Schipper, potentieel OPR lid namens de kiesgroep Het Anker / Atlant, heeft zich 
afgemeld i.v.m. de verkeerschaos rondom de Velsertunnel. Ook mevrouw Jansen heeft zich 
om deze reden afgemeld.  
 

2. Mededelingen 

• Korte terugblik scholing OPR: boeiende en waardevolle bijeenkomst. Komt een 
volgende keer terug als uitgebreid agendapunt waarbij gekeken wordt naar de 
toekomstige invulling en wensen van de OPR. Hoe de OPR proactiever kan worden 
en hierbij haar eigen visie en inbreng gaat leveren, aangevuld met informatie vanuit 
het SWV.  

• Korte terugblik bijeenkomsten OP 2020-2024: de OPR leden hebben hun 
aanwezigheid verdeeld over de bijeenkomsten. De sessies zijn als positief ervaren; 
jammer dat er weinig leerkrachten aanwezig waren. Dit is komende jaren een 
aandachtspunt voor de OPR. Hoe kan de werkvloer nog meer betrokken worden bij 
de ontwikkelingen? De OPR blijft het SWV hierop attenderen. Veel punten vanuit de 
sessies zijn terug te lezen in het nieuwe OP, maar niet alle punten.   

 
3. Verslag OPR vergadering van 5 november 2019 

N.a.v. punt 7: Marc de Bie heeft navraag gedaan rondom de mogelijkheden voor logopedie 
binnen de reguliere scholen. Door ruimte binnen de school aan een logopediste te verhuren, 
kun je via de zorgverzekeraar logopedie aanbieden. Deze werkwijze is discutabel maar geeft 



 

2 
 

veel (tijds)winst. Zowel voor ouders, de leerlingen als voor de school. Overleg tussen school 
en de logopedisten vindt sneller plaats, de lijntjes zijn korter. Naast thuisnabij onderwijs is 
thuisnabij ondersteuning ook van meerwaarde. Dit aandachtspunt kan terugkomen bij de 
ambities binnen het nieuwe OP 2020-2024. Hier staat ook immers de jeugdzorg genoemd.  
Besluit: de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Toegekende subsidieaanvraag HB 
Mevrouw Erica Jansen is afwezig. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar een volgende 
OPR vergadering. 

 
5. CONCEPT ondersteuningsplan 2020 – 2024 

We gaan het concept ondersteuningsplan 2020-2024 met elkaar bespreken. De voorzitter 
heeft een effectieve werkvorm voorbereid waarin we het OP onder de loep gaan nemen. 
A.d.h.v. deze werkvorm worden de punten ter feedback terug gegeven aan Peter Truijens. 
 
De OPR leden gaan in groepjes uit elkaar. De OPR mist de bijlagen en met name de op blz. 8 
genoemde bijlage “evaluatie ontwikkelpunten 2016-2020”. 
 
Algemene opmerkingen: 
- De rol van ouders blijft in het OP 2020-2024 onderbelicht. Het woord ouders wordt letterlijk 
maar eenmaal genoemd in het gehele stuk. De OPR vindt dit zorgwekkend gezien de 
belangrijke rol van ouders. 
- Er wordt een versie voor Peter Truijens meegegeven waarin op- en aanmerkingen verwerkt 
staan. 
- In de missie en visie een betere omschrijving geven over waar het SWV voor staat. Dit is een 
weinig inhoudelijk stuk. Zie opmerkingen. 
- Het voorwoord meer richten op een groter publiek, inleiding en voorwoord bevat dezelfde 
informatie. 
- Samen sterk: de ouders worden onvoldoende benoemd. Ook leerkrachten lees je er niet 
duidelijk in terug. Graag hier aandacht voor. 
- In alle ambities missen de ouders. Zij worden geen enkele keer benoemd.  
- Per jaar wordt een doel gemaakt, maar bij deze doelen ontbreekt het “hoe”. Hoe ga je dit 
bereiken? Vaak wordt het doel wat wordt omschreven ook nog een ambitie. 
- Hoe doorbreek je de schotten en om welke schotten draait het? En hoe ga je dit concreet 
doen → school doorbroken werken. 
- De formulering rondom blz. 14: doelstellingen – zie opmerkingen. 
- De ambities van 2.2 (belangrijke ontwikkelingen) worden volgens de tekst meegenomen 
naar de komende periode. Maar dit is in punt 4 niet het geval en er is onvoldoende 
samenhang.  
- Ook in het kwaliteitsbeleid ontbreekt ook de rol van de ouders. Hoe bevragen wij de 
ouders? 
- Stel concrete doelen vast in de afstemmingsgesprekken – zien we deze doelen terug op de 
werkvloer en hoe gaan we dit monitoren. Hoe gaan we de gezamenlijkheid inzetten en 
waarborgen.  
 - Genoemde jaarlijkse studiedag→ advies aan de besturen: zet de datum in de eigen, 
bestuurlijke planningskalender zodat iedereen aanwezig kan zijn. Facilitering dient goed te 
zijn.  
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- Is de begroting in programma’s ingedeeld? En zie je hierin de activiteiten en de voortgang 
terug? Hoe kunnen we nog beter de inzet van de gelden binnen de scholen monitoren en 
hier conclusies uithalen rondom ondersteuning en behoeften? 
- Door de oprichting van expertise centra volgt de vraag: hoe worden deze gefaciliteerd?  
- SBO / SO: moeten we vasthouden aan de huidige TLV vorm of gaan we meer op maat kijken 
en een TLV met een persoonlijke zorgzwaarte afgeven? 
- Op het gebied van overleg tussen alle betrokken partners (zorg, onderwijs, ouders, 
gemeenten en desgewenst externen) is het belangrijk om een passend aanbod voor de 
leerling te creëren. 
- Momenteel vallen leerlingen tussen wal en schip omdat de financiën hiertoe geen ruimte 
biedt. 
 
Actie: n.a.v. de bestuursdag op 30 januari a.s. vragen de OPR leden aan Peter Truijens om de 
aangepaste versie (na 30-01) z.s.m. te ontvangen, incl. bijlagen.  
De OPR leden zullen deze versie nogmaals goed doorlezen en hun op- en aanmerkingen en 
toevoegingen erin zetten. Bijvoorbeeld in Onedrive. Deze versie wordt op 3 maart a.s. 
besproken. 
 

6. Rondvraag 
Wanneer dient de OPR het OP 2020-2024 vast te stellen? Dit is een vraag voor Peter Truijens. 
 

7. Afsluiting 
Agendapunten 3 maart 2020: 
- OP 2020 – 2024  
18:00 – 20:00 uur  OPR incl. eten  (Italiaans) 
20:00 – 21:15 uur  Peter Truijens 
 
De vergadering wordt om 21:35 uur gesloten. 
 


