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Notulen OPR SWV PO IJmond op dinsdag 2 maart 2021 
Locatie: via Teams  
Tijd: 19.45 - 21.15 uur. 
 
Aanwezig: Marc de Bie (vz)    oudergeleding Tabijn 

 Sandra Noordeloos    oudergeleding ISOB / Blosse / Ithaka 
Ilse Breggeman    personeelsgeleding ISOB/ Blosse / Ithaka 
Peter Truijens    directeur-bestuurder SWV PO IJmond 
Bea Schadé    oudergeleding OPO IJmond 

 Wessa van de Kuijlen   personeelsgeleding S(B)O 
Brigitte Beij    ambt. secr. OPR 

Afwezig: Christel Heijnen    personeelsgeleding Fedra / MSB 
Ellen Kleijn    personeelsgeleding OPO IJmond   

Vacatures: vacature    oudergeleding S(B)O 
vacature    personeelsgeleding Tabijn 

  vacature     oudergeleding Fedra / MSB 
  vacature    oudergeleding Het Anker / Atlant / de SWP 
  vacature    personeelsgeleding Het Anker / Atlant / de SWP 

 
1. Agenda vastgesteld 

Sandra Noordeloos heeft als nieuw lid van de OPR deze vergadering bijgewoond. Zij zal de 
oudergeleding van de schoolbesturen ISOB/Blosse/Ithaka vertegenwoordigen. 
Voor de overige vacatures is een oproep gedaan. Voor de oudergeleding Het Anker / Atlant / de SWP 
loopt een stemmingsprocedure alsmede voor de oudergeleding Fedra / MSB. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 Marc stelt voor dat in het nieuwe schooljaar het jaarplan leidend is voor de OPR 

vergaderingen. Zijn idee is om telkens 1 thema/ambitie uit het jaarplan te pakken en hier de 
focus op te leggen. Deze thema’s kunnen dan voorafgaand aan de vergadering worden 
voorbereid. 

 De presentatie HB bijeenkomst en aftrap HB subsidietraject op 09-11-2020 was bijgesloten en 
nader toegelicht.  
Opmerkingen vanuit de OPR: Hoe gaan we de inzet van de subsidiegelden terug zien in de 
scholen?  
Opmerking Peter: Er ligt een concreet plan, zoals beschreven in de HB presentatie. Na de 
meivakantie zal een Pilot van Day a Week school ( DWS) van start gaan in de regio Noord met 
ongeveer 15 leerlingen. ABC ondersteunt ons hierbij.  Het Full Time HB onderwijs bij Via Nova 
wordt nu door het SWV gefinancierd. Er wordt geen ouderbijdrage mee gevraagd. Hierdoor 
verloopt de route anders dan voorheen en moet hier nu een aanvraag bij het SWV voor 
worden ingediend ( een Via Nova Permit). De intentie is dat dit geen speciale voorziening mag 
gaan worden. Er zal gewerkt worden aan het vergroten van de kennis in de scholen op dit 
gebied. Omdat dit er nu nog te weinig is, is deze voorziening er nog. 
Opmerking OPR: Het is belangrijk dat deze kennis niet alleen op het niveau van de Ib’er blijft 
hangen. Goed om al vanaf kleuter gesprekken te voeren om te kijken hoe verschillen op 
school en thuis verkleind kunnen worden. Per kind kan dit altijd enorm verschillen. De relatie 
tussen ouder en school is hierin heel belangrijk. HB is nog steeds een ondergeschoven kindje 
en signalering is lastig. De focus ligt vaak op kinderen die minder scoren. Kinderen die meer 
uitdaging nodig hebben, worden vaak tekort gedaan. Zou goed zijn als er een 
kwaliteitstandaard zou komen bij alle scholen. Ook is het belangrijk dat de route voor ouders 
bekend moet zijn. 
Opmerking Ilse: Communicatie rondom het werven van een leerkracht voor DWS is niet goed 
verlopen. Ilse was zelf niet op de hoogte van de sollicitatieprocedure. Had dit wel graag willen 
weten. 
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 Sinds half februari 2021 is de nieuwe website van het SWV de lucht in. De leden van de OPR 
geven aan de website fris en overzichtelijk te vinden. De verhalen uit de IJmond zijn leuk om 
te lezen. Graag input van de OPR leden op de pagina Ouder & Kind. Het SWV hoort graag of 
zij verbeterpunten hebben. 

 In de nieuwsbrief van november 2020 staan de data vermeld voor de invul- en vervolgsessies 
van het nieuwe schoolondersteuningsprofiel (SOP). De OPR leden zullen deze data ook onder 
de aandacht brengen bij hun achterban.  

 In juni volgt er een nieuwe ‘Verhalen uit de IJmond’, daarin willen we graag aandacht 
schenken aan de OPR. Door middel van interview met een of meer OPR leden. Marc, Bea, 
Wessa en Ilse hebben aangegeven hieraan mee te willen werken. Brigitte komt hier nog op 
terug. 

 Hopelijk kunnen we de afsluiting van de OPR van dit schooljaar, fysiek laten plaatsvinden 
tijdens een etentje met elkaar. De datum is geprikt op dinsdag 22 juni om 18.00 uur. Oud OPR 
leden zullen ook gevraagd worden hierbij aan te sluiten.  
Actie BB: Brigitte gaat achter een locatie aan, zodra de versoepelingen van de Corona regels 
dit toelaten. 

 De OPR heeft Peter gevraagd welk effect hij denkt dat het NPO heeft op het jaarplan en 
ondersteuningsplan van het SWV. 
Reactie Peter: Peter vindt dit een logische vraag, echter is hier op dit moment nog geen 
duidelijk antwoord op te geven. Deze vraag zal besproken worden in de Cie. Kwaliteit en Cie. 
Financiën. 
Reactie Marc: Er komt een fors bedrag aan, maar het is nog onduidelijk wat de plannen zijn. 
Weten schoolbesturen van elkaar wat de plannen zijn voor de inzet van de NPO middelen? 
Deze middelen zouden een mooi vliegwiel kunnen zijn om het ondersteuningsplan meer body 
te geven. Hierdoor zouden sommige punten uit het ondersteuningsplan versneld gerealiseerd 
kunnen worden, maar er is nu nog veel onduidelijkheid. 
Actie Marc: In de bijlage van het NPO programma checken of er ook gelden naar het SWV 
zullen gaan. 

 
3. Verslag OPR vergadering van 1 december 2020 

Deze vergadering was met een afvaardiging van het toezichthoudend bestuur.  
De notulen zijn vastgesteld. 
 

4. Kernoverleg 
In januari 2021 zijn de eerste rondes van het kernoverleg geweest. Op de website zijn de opbrengsten 
te lezen. Zie: https://passendonderwijsijmond.nl/nieuws/opbrengsten-eerste-kernoverleggen/. 
Opmerkingen OPR: Het kernoverleg kan gezien worden als een professionele leergemeenschap, wat 
als vliegwiel kan fungeren voor een betere verspreiding van de ontwikkelingen die plaatsvinden. Het is 
belangrijk dat dit goed wordt gevoed. Zorgen dat goed voorbeelden uit de kernen gedeeld worden. 
Ilse en Wessa maken beiden deel uit van een kern team.  
Opmerking Ilse: Ilse is reeds eenmaal aanwezig geweest bij een kernoverleg. Het kernteam valt en 
staat bij een aantal enthousiastelingen. Zijn deze aanwezig? Dan heb je kartrekkers en komt het goed. 
Belangrijk om vooral kennis met elkaar en elkaars scholen te maken. 
Opmerking Wessa: Wessa kon helaas niet bij het eerste kernoverleg aanwezig zijn. Een collega heeft 
in haar plaats deelgenomen. Er waren vooral heel veel deelnemers in dit overleg, met een groot aantal 
die  heel sceptisch waren over het nut van deze overleggen. Het werd ook gelijk heel inhoudelijk. Er is 
in de overleg veel behoefte aan meer structuur vooraf. 
Reactie Peter: Er zijn 10 kernoverleggen en elk overleg is anders verlopen. Wat vooral belangrijk is, dat 
je elkaar gaat ontmoeten. Hierdoor ga je dingen doen, die je daarvoor niet had kunnen 
bedenken/realiseren. Goed om gebruik te kunnen maken van elkaars expertise. Mooi voorbeeld is de 
Zomerschool in Velsen die een kernoverleg tot stand is gekomen. Er gaat binnenkort een brief uit naar 
de scholen waarin meer kaders en budgetten genoemd zullen worden. Het Jaarplan is eigenlijk het 
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kader. Hierbinnen kun je je doelstellingen bepalen. Als deze aansluiten op de ambities uit het 
ondersteuningsplan, kun je hier draagvlak voor gaan creëren. 
Opmerking Wessa: wellicht goed om de positie van het IKC nog even onder de loep te nemen. Het 
gehele IKC zit nu in 1 kern. Het zou wellicht beter zijn als het SO/SBO verdeeld zouden zijn over de 
kernen. Belangrijk dat IKC een neutrale rol kan behouden. Heliomare zit ook in kern Noord en Zuid, 
wellicht goed om dit ook voor het IKC te doen. 
Opmerking Peter: Vooral belangrijk dat het overal gelukt is om het eerste kernoverleg tot stand te 
brengen. In alle kernen heeft een overleg plaatsgevonden. De eerste stap is gezet. Mooi resultaat. Iets 
om trots op te zijn. 
Opmerking Marc: Goed om het kernoverleg ook op de agenda te zetten van de MR van de scholen. 
 

5. Vanuit het Algemeen Bestuur van het SWV PO IJmond 
 Bestuursdag. Op 14 jan 2021 vond online de jaarlijkse bestuursdag plaats. De OPR is 

geïnformeerd over de agenda, de antwoorden van het SWV op de vragen van 
schooldirecteuren die schoolbesturen hebben opgehaald bij hun directeuren en de 25 
verbeterpunten vanuit OCW met suggesties/voorstellen wat dit betekent voor het beleid van 
het SWV PO IJmond. 
Opmerkingen vanuit de OPR: Besturen moeten de achterban echt beter informeren. Men 
verbaast zich over het feit dat sommige directeuren/scholen niet op de hoogte waren van het 
nieuwe ondersteuningsplan en de formatie van de kernoverleggen. 
Opmerking Peter: een deel van de leden van de Klankbordgroep ( KBG) heeft meegedaan 
met de bestuursdag op het punt van de 25 verbeterpunten. Dit heeft gezorgd voor meer 
verbinding. Het zou goed zijn om ook meer aansluiting te krijgen vanuit de OPR. Wellicht dat 
de OPR met de KBG in gesprek kan gaan. Zo kunnen we alle lagen met elkaar verbinden. 

 In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 3 december 2020: 
- het daar besproken Jaarplan 2021. Dit is al eerder in de OPR gedeeld maar nog niet 
besproken; 
- de rapportage t/m sept. 2020 
- de begroting 2021 en meerjarenraming 
Opmerking Marc: Marc vraagt of er geen aangepast financieel plan moet komen en of het 
niet beter is om eerder met het bestuur te evalueren ( in september), zodat hier ook sneller 
opvolging aan gegeven kan worden?  
Reactie Peter: Peter geeft aan dat deze aanpassing van de begroting er zeker zal komen. 
Opmerkingen OPR: De meerjarenbegroting voor 2021 ziet er goed uit. Wessa vraagt waarom 
de SO afdracht naar Zuid Kennemerland zo hoog is. Peter geeft aan dat dit komt omdat er 
daar veel leerlingen zijn die op de Focus zitten in de structuurgroep. Formeel is dit SBO, maar 
het wordt bekostigd als SO. Dit wordt SBO + genoemd. Deze kosten blijven voor ons SWV. 
Idealiter blijven deze leerlingen die nu naar ZK gaan, binnen ons SWV. Helaas hebben wij hier 
geen invloed op. Wellicht goed dat het IKC IJmuiden goed kijkt naar de inrichting van hun A 
stroom? 
Opmerking Marc: Wellicht een goed idee om de batenkant te gaan indexeren. Zo lang we dit 
niet doen, lopen we het risico meer gelden over te houden en daardoor halen we misschien 
de signaleringswaardes van eind 2022 niet.  
 

6. OPR jaarverslagen 2019 en 2020 
Eerder is het jaarverslag 2019 al in de OPR besproken maar de financiële paragraaf was toen nog niet 
compleet. Deze is toegevoegd en het jaarverslag 2019 is vastgesteld. 
Ook het jaarverslag 2020 is opgesteld door de voorzitter van de OPR. Deze is ook besproken en tevens 
vastgesteld.  
Actie BB: beide jaarverslagen kunnen op de website worden geplaatst.  
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7. Voorbereiding volgende OPR vergadering dinsdag 15 juni 2021 
- verslag vorige OPR vergadering;  
- stand van zaken kernoverleg; 
- jaarplan stand van zaken; wat is er wel/ niet gerealiseerd? 
- rooster van aftreden en toetreding nieuwe leden 
 

8. Rondvraag en sluiting 
OPR leden vragen of zij het jaarplan na elke wijziging mogen ontvangen? 
Actie Peter: zodra het jaarplan voor het AB is aangepast, kan deze ook naar de OPR gestuurd worden. 
 
Vergadering gesloten om 21.28 uur 


