Secretariaat OPR
J. Uijtdewillegen.
Tel. 06-14150210.
Email: opr@swvkindop1.nl
Verslag OPR vergadering 06-06-2018 van 19.30-21.45 u.
Aanwezig:
Dennis Plandsoen(ouder/voorzitter), Hester Visser(personeel/vice-voorzitter), Jos Uijtdewillegen(personeel/secretaris), Mariëlle van
Houdt(ouder/penningmeester), Leden: Miranda de Been(personeel S(B)O), Liesbet Bode(personeel), Karen Braamse(ouder),Judith den Engelsman(ouder
S(B)O, Han Nieuwenhuize(ouder), Heidy van Winkelhof-le Duc(ouder), Ineke Wandel(personeel).Madeleine Weij(directeur SWV Kind op 1).
Afwezig met kennisgeving:
Ilona Snoep(personeel).
1.Opening en mededelingen.
De voorzitter heet iedereen welkom en meldt dat K.B. iets later komt.
2.Vaststellen van de agenda.
De later binnengekomen email van de GMR van Tholen wordt bij punt 3b behandeld.
Verder akkoord met de huidige agenda maar H.N. wil graag ook de publiciteit rondom het mislukken van Passend Onderwijs bespreken.
Dit punt wordt meteen aan de orde gesteld.
In de landelijke politiek wordt aangegeven dat Passend onderwijs mislukt is omdat er nog veel te veel thuiszitters zijn. SWV Kind op 1 heeft 3
thuiszitters, waarvan er nog 2 zitten te wachten op een plaatsing in de Jeugdzorg. Daarnaast blijft het speciaal onderwijs nog steeds groeien wat niet
de bedoeling was.

Het is wat ongenuanceerd om op grond daarvan te stellen dat Passend Onderwijs mislukt is. In de praktijk van SWV Kind op 1 zijn tal van
succesvoorbeelden aan te geven. Door deze publiciteit worden mensen, die hard met deze kinderen werken niet erkend.
Ook in de PZC stond “Passend onderwijs in Zeeland krijgt een onvoldoende”
Er werd in dit artikel duidelijk uitgelegd wat de oorzaken zijn van het groeien van het speciaal onderwijs door scholen van speciaal onderwijs zelf aan
het woord te laten. Tevens hebben de directeur en de voorzitter van het SWV hun mening in het artikel weergegeven.
De directeur van het SWV geeft wel aan dat als ze landelijk wat gaan ondernemen er meer regels zullen komen.
M. d. B. heeft het artikel (de link) naar iedereen toegestuurd.
3a. Ingekomen post GMR OBASE (Zie twee bijlagen).
De brief met de bijlage is besproken in de vergadering.
De volgende zaken zijn naar voren gekomen:
*De OPR wil graag weten waarom ze deze brief naar de OPR hebben gestuurd en niet via hun bestuurslid naar het Algemeen Bestuur van
Samenwerkingsverband Kind op 1.
*De directeur van het SWV Kind op 1 geeft aan dat er op dit moment aandacht is voor hoogbegaafdheid in het Bestuur van het SWV.
De OPR zal deze ontwikkeling monitoren.
*De OPR geeft het advies om het voorstel via de bestuurder voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband dat op 13 juni
2018 weer bij elkaar komt.
*De OPR wijst de GMR op het feit dat het Algemeen Bestuur de besluiten neemt over de financiën m.b.t. het beleid van het SWV en niet de OPR.
*Wat het vervoer betreft raadt de OPR de GMR aan aan opnieuw contact op te nemen met de bestuurders van de gemeente. Na de verkiezingen zijn
er nieuwe Colleges gevormd met nieuwe programma’s.
De voorzitter en de secretaris zullen het standpunt van de vergadering in een brief verwoorden en naar de GMR van OBASE sturen.
Alle leden van de OPR krijgen een afschrift van deze brief.
3b. Een later binnengekomen email van de GMR van OcTHO Tholen.
De email is besproken in de vergadering.
De volgende zaken zijn naar voren gekomen:

*De stukken en de voortgang van de zaken binnen de OPR worden openbaar gepubliceerd.
*Dit betreft agenda's, verslagen alle afspraken van de OPR.
Om belangenverstrengeling te voorkomen zal de voorzitter en niet de secretaris deze email beantwoorden.
Alle leden van de OPR ontvangen een afschrift van deze email.

4. Zaken vanuit SWV Kind op 1 toegelicht door de directeur van het SWV.
*De Nieuwe Plaatsingscoördinator.
Arie van de Wal gaat met pensioen. Zijn plaats wordt ingenomen door Aukje de Rijcke uit Zeeuws Vlaanderen. Zij heeft een maatschappelijke
achtergrond.

*De ontwikkelingen rond de ambulante begeleiding.
Qwestor en De Korre, twee ambulante begeleidingsdiensten, die samen gegaan waren, gaan weer uit elkaar. Een aantal mensen
verliezen hierdoor hun baan. Het dagelijks bestuur van SWV Kind op 1 stelt aan het algemeen bestuur van SWV Kind op 1 voor om
mensen zelf in dienst te nemen. Risico’s zijn in kaart gebracht. Daarnaast zou het ook ten goede komen aan de leerlingen, die de hulp
krijgen van ambulante begeleiders doordat er meer continuïteit in de begeleiding is. Tevens wordt het voorstel gedaan om ook de
leden van het loket in dienst te nemen. Dit wordt allemaal in de vergadering van juni met het algemeen bestuur besproken.

*Inspectie n.a.v. herstelopdracht oude SWV Kind op 1.
Intern toezicht is door het benoemen van de Raad van Toezicht geregeld. Aan het kwaliteitsbeleid wordt nu ook aandacht besteed
d.m.v. het verzamelen van gegevens volgens een bepaalde cyclus. Met deze twee zaken is de herstelopdracht als voldoende
beoordeeld door de inspectie.

*Kwaliteitsbeleid o.a. leerlingenstromen.
De Leerlingenstromen zijn van beide regio’s nog apart aangegeven.
Mytylschool cat. 2 is enkelvoudig gehandicapt en cat. 3. is meervoudig gehandicapt.
Bij TLV en arrangementen wordt een toelichting gegeven.
Vanuit observatie kleutergroepen gaan leerlingen naar het SBO en wordt gehoopt dat ze daarna weer terugstromen naar het regulier
onderwijs.
Er zijn 1000 kinderen in het loket besproken; het aantal kinderen dat hulp krijgt is verdubbeld maar niet de kosten.
Deze gegevens worden gebruikt om trends te laten zien.
Op 01-10-2018 worden door het bestuur conclusies hieruit getrokken.

Na dit punt heeft de voorzitter de directeur van het SWV hartelijk bedankt voor haar toelichting aan de vergadering.
5. Lijst van Aftreden opstellen.
De OPR leden gaan ermee akkoord dat de secretaris de lijst verder zal indelen op alfabet(achternaam).
Daarna wordt de lijst naar de OPR leden gestuurd en na goedkeuring geplaatst op de website van de OPR.
6. Bespreken opzet Nieuwsbrief.
De nieuwsbrief is bestemd voor de medezeggenschapsraden; de achterban die de leden van de OPR via verkiezingen heeft gekozen.
De opzet en verdere invulling is besproken. De secretaris zal de aanvullingen/opmerkingen erin verwerken en een afschrift ervan naar alle leden van
de OPR sturen.
Aan de administratie van het SWV Kind op 1 zal hij vragen om de nieuwsbrief door te zenden naar al die emailadressen van de
medezeggenschapsraden, die het secretariaat van het SWV verzameld heeft.
Tevens wordt de nieuwsbrief op de website geplaatst.
7. Plannen vergaderdata cursusjaar 2018-2019 met eventuele onderwerpen.
25-09-2018
 Reactie van de GMR van OBASE.
 De stand van zaken van het activiteitenplan van het SWV Kind op 1.
 Jaarverslag van de oude SWV. Kind op 1 en O3.
 Concept Jaarverslag van de OPR.
14-11-2018
 Nader te bepalen.
12-02-2019
 Informatie van het SWV over het bijgestelde ondersteuningsplan en de
meerjarenbegroting samen met de Raad van Toezicht.
11-04-2019
 Nader te bepalen.
03-06-2019



Nader te bepalen.

8. Rondvraag.
Volgende vergadering wil de OPR graag met Madeleine de stand van zaken m.b.t. het activiteitenplan te bespreken.
9. Sluiting.
Om 21.45 u. wordt de vergadering gesloten met dank voor ieders inbreng.

