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Notulen OPR SWV PO IJmond op dinsdag 5 november 2019 
 
Locatie: kantoor SWV PO IJmond  
 
Tijd: 19.45 – 21.15 uur  
 
Aanwezig: Marc de Bie (secr)  oudergeleding Tabijn 

 Tanja van Dongen  oudergeleding Fedra / Montessori Beverwijk 
Christel Heijnen  personeelsgeleding Fedra / Montessori Beverwijk 
 Adriëtte Tervoort-Beemster oudergeleding ISOB / Blosse / Ithaka 
 Renée Fontijn   personeelsgeleding Het Anker / Atlant 
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 m.k.: Ilse Breggeman   personeelsgeleding ISOB/ Blosse / Ithaka 

Vacature   oudergeleding S(B)O 
Vacature   oudergeleding Het Anker / Atlant 

 
Afwezig: Bea Schadé   oudergeleding OPO IJmond 

Iet Jens    personeelsgeleding Tabijn 
 
  

 
 

1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  

 
2. Mededelingen 

• Info over 'dashboard passend onderwijs'. Het dashboard is een aantal jaren geleden 
ontwikkeld maar het gebruik ervan is een beetje blijven hangen. Het is de bedoeling 
dat het uiteindelijk een verzameling wordt van alle beschikbare monitorgegevens 
vanuit alle samenwerkingsverbanden. Tevens zit er een managementdesk achter om 
een benchmark te genereren. Peter Truijens laat ter tafel de OPR leden zien hoe het 
dashboard eruit ziet. 

• Een activiteiten planning opstellen voor onze OPR met hierop zaken die jaarlijks 
terugkeren op de agenda. Daarnaast de zaken die tot en met december 2020 nog 
extra op onze agenda staan. Dit om overzicht te scheppen en zodoende niets over 
het hoofd te zien. Info verzamelen--> kalender passend onderwijs beurs, 
activiteitenplanning vanuit Peter Truijens. Is er nog een bron waaruit we op dit 
moment kunnen diepen? 

• Ter tafel wordt de OPR flyer uitgedeeld, deze is gemaakt voor de PO Markt van april 
2019. Aan de achterkant van de flyer staat een eerste opzet van de jaarkalender 
gedrukt. Aanvullende punten: o.a. overleg MR en bestuur; concept kaderbrief en 
(meerjaren-) begroting; scholing; jaarverslag, etc.. 
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• De vacature oudergeleding kiesgroep S(B)O is bij Heliomare uitgezet, maar nog geen 
reactie op gekregen. 

• De vacature oudergeleiding kiesgroep Het Anker / Atlant is ook bij een aantal ouders 
binnen Atlant uitgezet. Hier is helaas niemand gevonden. De vacature wordt nu in de 
nieuwsbrief opgenomen. 

• Vanaf januari 2020 worden de arrangementsgelden langzaam, per jaar, afgebouwd. 
Voor 2020 is in de Kaderbrief als  bedrag opgenomen  € 230,- , opgebouwd uit € 
150,- basisondersteuning en € 80,- arrangeermiddelen (extra ondersteuning). In de 
AB vergadering van 5 december 2019 wordt de begroting van 2020 vastgesteld.  

• Subsidieaanvraag HB: deze subsidie is toegewezen op basis van een plan dat is 
ontwikkeld door enkele bestuurders, medewerkers van Via Nova en HB specialisten 
van het SWV. De  komende periode wordt bekeken wat nodig is om het plan tot 
uitvoering te brengen. .  
Actie: Peter Truijens stuurt de OPR leden de informatie toe. 
 

3. Verslag OPR vergadering van 24 september 2019 
Besluit: de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Scholing OPR; keuze maken op inhoud 
Graag onderstaande linkjes bekijken. Vooraf voor jezelf een keuze maken uit deze aanbieders 
zodat we tijdens de vergadering een keuze kunnen maken: 
https://www.cnvacademie.nl/training/opr-basistraining/ 
https://voo.nl/cursussen/medezeggenschap/ondersteuningsplan-opr 
https://www.bmc.nl/werkvelden/oplossingen/opr-
academy https://www.aobmedezeggenschap.nl/cursussen/basis-medezeggenschap-po/. 
De keuze wordt bepaald door het doel van de OPR leden te bepalen: wat willen we bereiken 
met de training? De leden willen zich richten op een doelgerichte training, op het gebied van 
de OPR en het ondersteuningsplan.  
Besluit: de aanwezige leden kiezen voor de training vanuit VOO. 
Actie: Wessa v.d. Kuijlen neemt contact op met de VOO om de training op 3 december 2019 
te laten plaatsvinden. Als eventuele tweede optie wordt contact opgenomen met BMC. 

 
5. Update proces nieuwe ondersteuningsplan 2020 – 2024 

Terugkoppeling over hieronder 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; 
Voorbereiding: validatiesessies: vrijdag 6 december 2019 van 9 – 17 uur (parallelsessies). 
 
Korte terugkoppeling: 
De sessies zijn tot nu toe goed bevallen. Er wordt volop verbinding gemaakt  tussen alle 
gremia, zoals de partners vanuit de scholen en het SWV en de gemeenten 
(beleidsmedewerkers, jeugdconsulenten in Noord, leerplichtambtenaren), medewerkers van 

https://www.cnvacademie.nl/training/opr-basistraining/
https://voo.nl/cursussen/medezeggenschap/ondersteuningsplan-opr
https://www.bmc.nl/werkvelden/oplossingen/opr-academy
https://www.bmc.nl/werkvelden/oplossingen/opr-academy
https://www.aobmedezeggenschap.nl/cursussen/basis-medezeggenschap-po/


 

3 
 

de GGD (in dialoogsessies in Midden en Zuid). De verbetering van de samenwerking tussen 
deze partners is een van de belangrijke speerpunten voor de komende planperiode. Er zijn 
nu ook al veel mooie ontwikkelingen, ook op de scholen binnen het SWV, maar lang niet alle 
ontwikkelingen zijn in de rest van het veld bekend. De wachtlijstproblematiek en werkdruk 
zijn aan de orde geweest. Weet ‘wie’ welke rol heeft en acteer hier naar. De groepen waren 
gemêleerd en dit gaf een goede dynamiek. De OPR leden die aanwezig geweest zijn, gingen 
enthousiast en met positieve prikkels naar huis. Ander speerpunt: ‘Anders werken’ op alle 
niveaus. Niet alleen op de scholen maar ook vanuit de Jeugdzorg en de gemeenten. Maak 
medewerkers vanuit Jeugdzorg / CJG / GGD zichtbaar op en onderdeel van de scholen; creëer 
laagdrempeligheid. Complimenten voor Bureau de Bedoeling voor de voorbereidingen en 
inhoud van de sessies.  
 

6. Jaarverslag 2018 OPR 
Vanuit de vorige OPR vergaderingen is dit agendapunt blijven staan. In de begroting 
ontbreekt de financiële vergoeding voor de schoolbesturen ter compensatie van de 
personele inzet. De informatie is terug te vinden in de statuten van de OPR. 
Actie: in de begroting en het jaarverslag wordt de financiële vergoeding als post toegevoegd. 
Besluit: het jaarverslag wordt vastgesteld met toevoeging van het hierboven genoemde 
actiepunt.  
 

7. Logopedie op school 
Agendapunt aangedragen door Marc de Bie. Is het nu wel of niet toegestaan om logopedie 
binnen een school te geven? De eerstelijns logopedisten mogen niet op scholen werken. Zij 
werken via de zorgverzekeringen. SBO De Boekanier heeft een schoollogopediste in de 
formatie. Op het moment dat een leerling een lager IQ heeft, komt een leerling niet in 
aanmerking voor eerstelijns logopedie (extern, via de verzekering). Deze leerlingen kunnen 
dan naar de schoollogopediste. Door een logopediste binnen een school te hebben, creëer je 
korte lijnen en meer rust voor de leerling. Dit geldt ook voor fysiotherapie en ergotherapie. 
Actie: Marc de Bie doet verdere navraag bij scholen waar wel logopedisten binnen de school 
werkzaam zijn. Peter Truijens informeert bij een of meer schoolbesturen of bekend is hoe 
gemeenten omgaan met logopedie. . 

 
8. Rondvraag 

- N.a.v. activiteitenplan 19-20: kunnen we na 5 (vijf) jaar het profiel van basisondersteuning 
binnen de scholen van 80% naar 90% ophogen? Het is hierbij de vraag: wat meet je dit 
precies en hoe? In de komende periode, als uitwerking van het nieuwe ondersteuningsplan 
wordt gekeken of en zo ja, hoe we vanuit het SWV het SOP kunnen veranderen / opstellen. 
En hoe we een echte, realistische waarde aan dit document kunnen toedichten.  
- Invulling vacature gedragsspecialist: de vacature is nog niet vervuld. Er liggen nog 2 brieven 
welke na de sluitingsdatum zijn binnengekomen. Verder kan het een optie zijn om tijdelijk 
een externe in te huren om de vragen vanuit scholen op te vangen. 
 

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


