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Notulen OPR SWV PO IJmond op dinsdag 24 september 2019 
 
Locatie: kantoor SWV PO IJmond  
 
Tijd: 19.45 – 21.15 uur  
 
Aanwezig: Vacature   oudergeleding S(B)O 

Marc de Bie (secr)  oudergeleding Tabijn 
Christel Heijnen  personeelsgeleding Fedra / Montessori Beverwijk 
 Adriëtte Tervoort-Beemster oudergeleding ISOB / Blosse / Ithaka 
Ilse Breggeman   personeelsgeleding ISOB/ Blosse / Ithaka 

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

 Wessa van de Kuijlen  personeelsgeleding S(B)O 
 
Peter Truijens   directeur-bestuurder SWV PO IJmond 

 Jessica Bunnik   secretarieel medewerker SWV PO IJmond 
 

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

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Er zijn nog twee vacatures, te weten:  oudergeleding Het Anker/Atlant en oudergeleding 
vanuit S(B)O. Er dient een voorzitter voor de OPR aangewezen/gekozen te worden.  
Actie: de OPR geeft aan op korte termijn een scholing te willen volgen rondom 
medezeggenschap, de rol en taken van de OPR.  
Besluit: Adriëtte Tervoort-Beemster neemt de rol van voorzitter op zich, om te beginnen 
voor 1 jaar.  
Actie: de OPR stelt een jaarcyclus op om de vaste, terugkerende agendapunten vast te 
stellen. (voorzitter OPR) 
Actie: de betreffende personeelsleden van Het Anker / Atlant en het S(B)O gaan gericht 
opzoek naar een passende ouder. 
 

2. Mededelingen 

• Nieuwsbrief 1 (schooljaar 2019 – 2020), zie de link hieronder: 
https://passendonderwijsijmond.nl/nieuwsbrief daaruit: regioteams en werkwijze 
gedragsspecialisten nader toegelicht;  
Actie: de nieuwsbrief wordt naar de voorzitters van de MR’en gestuurd. (Jessica 
Bunnik) 

• NRO call gedrag en passend onderwijs. Vervolgbijeenkomst is geweest op 10 sept j.l. 
Geïnteresseerde scholen zijn tot nu toe: Parnassia en Toermalijn (Atlant) en Kornak 
en Rinket (Tabijn); Het definitieve subsidievoorstel wordt een dezer dagen ingediend. 

https://passendonderwijsijmond.nl/nieuwsbrief
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Scholen kunnen zich nog aanmelden voor het (vervolg) traject. Informatie is te 
vinden in nieuwsbrieven en via de schoolbesturen. Einddoel: aan het einde van 
schooljaar 2020-2021 worden er trainingen georganiseerd voor m.n. leerkrachten.  
Voor meer informatie:  

• filmpjes op de website; er is al een filmpje over de ‘praktijkklassen’; we zijn bezig met 
een filmpje over het Ondersteuningsteam (OT) op school. 

• vacatures SWV PO IJmond; 1 vacature is ingevuld voor de andere vacature loopt de 
werving (zie voor de vacaturetekst: www.passendonderwijsijmond.nl ).  

• subsidieaanvraag HB is gedaan; in 1e instantie afgewezen, enkele aanvullingen zijn 
nodig, de herziene aanvraag met aanvullingen is op 19 sept. jl. verstuurd. 

• ter informatie: Evaluatie Passend Onderwijs, deel 5: tussenstand.  
Ook dit stuk is een van de vele stukken in aanloop naar het definitieve 
evaluatiemoment in 2020.  

• Er zijn geen overige mededelingen. 
 

3. Verslag OPR vergadering van 18 juni 2019 
Besluit: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Projecten en vervolg projecten 
Net als vorig schooljaar is er de mogelijkheid voor scholen/schoolbesturen om een project 
aan te vragen of een vervolgaanvraag in te dienen voor een al eerder toegekend project. De 
criteria en de aanvraagformulieren voor een 1e aanvraag en een mogelijke vervolgaanvraag 
zijn toegezonden. Genoemde documenten zijn ook via de website beschikbaar. Het blijft een 
aandachtspunt om alle informatie op een goede manier op de werkvloer te krijgen. Wellicht 
kan er in de toekomst een proactieve rol liggen voor de IB’er / ZoCO’en op het gebied van 
het starten van projecten en / of het verspreiden van de informatie richting de werkvloer. 

 
5. Voorbereiding nieuwe ondersteuningsplan 2020 – 2024 

Zoals bekend worden we bij de voorbereiding van het nieuwe ondersteuningsplan 
ondersteund door een extern bureau. Van de schoolbesturen wordt gevraagd om actief hun 
directeuren, ib/zoco, leerkrachten, ouders, MR- en OPR leden te stimuleren aanwezig te zijn 
op genoemde sessies:  
- evaluatie/ambitiesessie: vrijdag 4 oktober 2019 van 9 – 12.30 uur; 
- dialoogsessies (in regio’s):  
 Noord (scholen van Castricum/Limmen, Uitgeest/Akersloot): woensdag 30  
 okt van 9 – 12.30 uur;   
 Midden (scholen van Beverwijk en Heemskerk): vrijdag 1 nov van 9 – 12.30  
 uur;  
 Zuid (scholen van Velsen, IJmuiden, Velserbroek, Driehuis en Santpoort):  
 vrijdag 1 nov van 13.00 – 16.00 uur; 
- validatiesessies: vrijdag 6 december 2019 van 9 – 17 uur (parallelsessies).  
Actie: eventuele notulen vanuit bovengenoemde sessies / bijeenkomsten worden aan de 
OPR leden gemaild. (Jessica Bunnik) 
Actie: op de OPR agenda van 3 december als agendapunt: terugkoppeling sessies / 
bijeenkomsten. (voorzitter OPR) 
Actie: op de OPR agenda van 3 december als agendapunt: instemmingsprocedure 
vaststellen. (voorzitter OPR) 

http://www.passendonderwijsijmond.nl/
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6. Jaarverslag 2018 OPR 
Vanuit de vorige OPR vergadering van 18 juni jl. is dit agendapunt nog blijven staan.  
Het jaarverslag is rondgemaild. De OPR leden wordt gevraagd om voor de volgende 
vergadering het concept jaarverslag door te nemen.  
Besluit: de vergadering van 28 oktober wordt verplaatst naar dinsdag 5 november 2019.  
 

7. Rooster van aftreden 
Bijgaand het rooster van aftreden. Het rooster wordt aangepast waar nodig. 
 

8. Rondvraag 
- Wanneer komt het activiteitenplan op de agenda van de OPR? Antwoord: op verzoek van 
de OPR kan dit geagendeerd worden.  
Actie: op de agenda van 5 november 2019 agenderen (voorzitter OPR). 
- OPR leden mogen deelnemen aan het scholingsaanbod van het SWV. 
 

9. Afsluiting 
De vergadering wordt om 21:05 uur gesloten. 


