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Notulen OPR SWV PO IJmond op dinsdag 22 september 2020 
Locatie: Online via Teams 
Tijd: 19.45 uur tot 21.30 uur. 
 
Aanwezig:  

Adriëtte Tervoort-Beemster (vz)  oudergeleding ISOB / Blosse / Ithaka 
Ilse Breggeman    personeelsgeleding ISOB/ Blosse / Ithaka 
Marc de Bie (secr)   oudergeleding Tabijn 
Tanja van Dongen   oudergeleding Fedra / MSB 
Christel Heijnen    personeelsgeleding Fedra / MSB 
Ellen Kleijn    personeelsgeleding OPO IJmond  
Wessa van de Kuijlen   personeelsgeleding S(B)O  
Peter Truijens      directeur-bestuurder SWV PO IJmond   

Afwezig: 
Bea Schadé    oudergeleding OPO IJmond 
Iet Jens     personeelsgeleding Tabijn 
Brigitte Beij    ambt. secr. OPR 
Vacature    Personeelsgeleding Het Anker / Atlant 
Vacature    oudergeleding S(B)O 
Vacature    oudergeleding Het Anker / Atlant 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Opening en vaststellen agenda  
Agenda is vastgesteld 
 

2. Samenstelling OPR 
Iet Jens en Renee Fontijn zijn afgetreden. Er zijn nog veel vacatures.  
Actie Peter Truijens  - Gaat oproep plaatsen bij schoolbesturen/schooldirecteuren voor nieuwe 
leden. 
Meest ideale plaatje zou zijn als mensen die aftreden ze een opvolger hebben gevonden.  
Rooster van aftreden (zie bijlage 2.1) Tanja van Dongen zal aftreden in december. Bea Schadé zal 
gevraagd worden of ze nog een termijn wilt (zij is nu afwezig). Verder klopt het.  
 

3. Mededelingen  
• Nieuwsbrief juni 2020 SWV PO IJmond Zie https://passendonderwijsijmond.nl/nieuwsbrief  
• Op 21 augustus jl. is aan schoolbestuurders een mail gestuurd (zie bijlage 3.1) waarin datgene 
staat beschreven dat op maandag 17 augustus met 6 schoolbesturen is afgesproken, namelijk 
om de geplande aftrapbijeenkomsten van het nieuwe ondersteuningsplan op 3, 10 en 15 sept. 
2020 in verband met de toenemende corona dreiging, te cancelen. Op 28 augustus jl. zijn alle 
scholen hierover geïnformeerd (zie bijlage 3.2). Dit heeft tot gevolg dat geplande activiteiten 
opgeschoven worden.  
• SWV PO IJmond is bezig om de huisstijl aan te passen en de PR/Communicatie meer aandacht 
te geven omdat daar nog slagen te maken zijn. Daarom zijn we in zee gegaan met Raadhuis uit 
Alkmaar die veel doen op dat gebied voor onderwijsinstellingen. Zo zal op korte termijn ook onze 
website veranderd worden.  
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• Een van de eerste resultaten van Raadhuis zijn de brochures met de samenvatting van het 
ondersteuningsplan. Deze zullen ter vergadering uitgedeeld worden. Binnenkort komen deze 
brochures via de consulenten op de scholen.  
• Raadhuis is ook betrokken bij de realisering van de animatiefilm (over het ondersteuningsplan) 
en de film waarin medewerkers van scholen en organisaties die met de scholen samenwerken 
aan het woord komen over het nieuwe plan. Verschillende medewerkers zullen in deze film een 
rol spelen. Vanuit OPR zullen Ilse Breggeman (als medewerker) en Marc de Bie (als ouder) een 
quote delen en zo een rol spelen.  
• In schooljaar 2020 – 2021 staat bezoek van de onderwijsinspectie in de planning vanuit de 
inspectie. Wanneer het precies zal zijn is op dit moment onbekend. De OPR heeft in het bezoek 
van de inspectie meestal ook een rol. 4 jaar geleden zijn ze ook geweest. Mocht een datum 
bekend zijn dan komt Peter hierop terug.  
• NRO onderzoek Wegwijs in gedrag is van start gegaan. Deelnemers en schooldirecteuren van 
collega’s die meedoen, zijn onlangs geïnformeerd over de start van het traject (zie bijlage 3.3 
voor de samenvatting van het onderzoek). Er gaan in totaal 24 leerkrachten in twee groepen van 
12 deelnemers van start. Een groep in Alkmaar en één groep in IJmond. Van die laatste groep zijn 
7 leerkrachten van scholen van SWV PO IJmond, te weten van Parnassia (Atlant), De Brug 
(Blosse) en Lunetten (Fedra).  
• Etentje OPR. Het is een goede traditie om met de OPR voor of vlak na de zomervakantie een 
hapje te gaan eten. Dit lijkt door de huidige omstandigheden lastig voor nu. Het lijkt passend om 
Jessica en Renee een bloemetje te sturen om ze op die manier te bedanken omdat het etentje 
niet door kan gaan.   
• Jaarverslag 2019 van de OPR.  
Marc de Bie gaat dit uitzoeken en zal een concept maken en deze wordt volgende vergadering 
besproken. Adriette en Peter sturen hem het verslag van 2018 toe ter informatie.   

 
4. Verslag OPR vergadering van 16 juni 2020 

Besluit: de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
Adriëtte Tervoort-Beemster gaat een rol krijgen binnen de netwerkgroep Brede taal 
ontwikkeling. Hierdoor gaat ze voor het SWV werken en het lijkt daarom niet verstandig om dan 
ook in de OPR te zitten. Dit is haar laatste vergadering en zal er een nieuwe voorzitter moeten 
komen. Marc de Bie neemt voor 1 jaar de rol op zich van voorzitter en er zal geworven worden 
voor een nieuwe voorzitter.  
 

5. Jaarplan 2020 -2021  
De concept versie van het Jaarplan (1-8-2020 t/m 31-12-2021) is de vorige keer aan de orde 
geweest. Dit is een levend document dat tussentijds wordt aangepast en binnenkort ook op de 
website zal staan. Hierbij de versie van 8 sept. 2020 (bijlage 5.1).   
 

  



 

3 
 

 
 

 
 

6. Nieuwe SOP Vanaf het voorjaar van 2021 gaan we werken aan een nieuw SOP door middel van 
een online tool van Perspectief op School (POS) https://www.perspectiefopschool.nl/ons-
aanbod. Dit instrument wordt al in 35 SWV’s gebruikt en heeft als voordeel de samenhang in de 
ondersteuningsvoorzieningen te verkrijgen en op tekorten daarbinnen te innoveren. Om te 
komen tot een goede samenstelling van vragen voor het nieuwe SOP, zal een gebruikersgroep 
SOP bestaande uit directeuren en ib/zoco van enkele schoolbesturen, worden samengesteld. We 
denken daarbij aan de huidige Klankbordgroep (van directeuren en ib) indien nodig aangevuld  
met enkele andere medewerkers. Dat vindt plaats in het najaar van 2020. Hierin zullen vanuit de 
OPR Wessa van de Kuijlen en Ilse Breggeman plaatsnemen.  

 
7. Scholing  

Er is afgelopen jaar een cursus gevolgd, het lijkt goed om met de punten die daarin naar voren 
kwamen, wat is de status/functie van de OPR, verder mee aan de slag te gaan en uitbouwen. 
Hoe zouden we aan de OPR meer een toegevoegde waarde kunnen geven.  Maar fysiek bij elkaar 
zitten lijkt hiervoor prettiger. Komende keer is er een overleg met afvaardiging van het 
toezichthoudend bestuur ingepland.  De eerste keer in nieuwe schooljaar gaan we met elkaar stil 
staan bij welke scholing passend zou zijn voor komende periode.   
 

8. Voorbereiding volgende OPR vergadering dinsdag 1 december 2020 Dat is een vergadering met 
een afvaardiging van het toezichthoudend bestuur.  
agendapunten verzamelen:  

 hoe wordt het nieuwe ondersteuningsplan geïmplementeerd en welk podium krijgt het 
binnen de stichting?  

 Welke rol spelen ze hierin als stichtingen?  
 Voorstel om in november met elkaar te brainstormen hierover en dan eind november de 

vragen aan te bieden.   
 

9. Rondvraag en sluiting 
Adriëtte Tervoort-Beemster wordt bedankt voor haar voorzitterschap. De vraag is of zij in een 
volgende vergadering een toelichting kan geven over haar netwerkgroep.  


