Secretariaat OPR
J. Uijtdewillegen.
Tel. 06-14150210.
Email: opr@swvkindop1.nl
Verslag OPR vergadering 14-11-20018 van 19.30-21.30 u.
Aanwezig:
Dennis Plandsoen(ouder/voorzitter), Hester Visser(personeel/vice-voorzitter), Jos Uijtdewillegen(personeel/secretaris), Leden: Miranda de
Been(personeel S(B)O), Liesbet Bode(personeel), Karen Braamse(ouder),Judith den Engelsman(ouder S(B)O, Han Nieuwenhuize(ouder),Ilona
Snoep(personeel), Ineke Wandel(personeel).Madeleine Weij(directeur SWV Kind op 1).
Afwezig met kennisgeving:
Mariëlle van Houdt(ouder/penningmeester),
1.Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
Er zijn zowel van de voorzitter als secretaris geen mededelingen.
2.Vaststellen van de agenda.
De directeur vraagt of er 12 febr. 2019 weer een vergadering met de Raad van Toezicht wordt gehouden.
Dit punt wordt behandeld bij de rondvraag.

3. Terugkoppelen Onderzoek functioneren OPR.
Dhr. J. Vreuls, onderzoeker van het project “Versterking Medezeggenschap van OPR-en” heeft op 11-10-2018 een gesprek gehad met
de OPR leden H. Visser
en J. Uijtdewillegen en daarna met de directeur M. Weij van het SWV Kind op 1.
Van de gesprekken komt geen verslag; wel krijgen we later de uitslag van het gehele onderzoek. Het is de bedoeling om vanuit de info van de
gesprekken een draaiboek samen te stellen; waarin een aantal suggesties staan voor de vergaderingen van de OPR.
Zaken die naar voren gekomen zijn:
•
Een casus bespreken(die goed verlopen is of minder goed).
•
Hoe houden we contact met onze achterban. Dat zijn op dit moment nog de medezeggenschapsraden van de scholen. Er gaan stemmen op
om dit over te hevelen naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden.
•
Hoe houd je de OPR leden betrokken bij de zaken.
4.Stand van zaken rond het benoemen van ambulant begeleiders en de vertegenwoordiging van de OPR bij de sollicitatiegesprekken
door M.Weij.
Het nieuwe voorstel is om voor 8,5 fte ambulant begeleiders in dienst te nemen bij SWV Kind op 1 is door het bestuur in haar vorige vergadering
goedgekeurd.
8,5 fte is gebaseerd op de contracten met Qwestor en de Korre. Het is de bedoeling dat de ambulante begeleiders, die in dienst van het SWV komen 3
of meer dagen voor het SWV werken. Het wordt dan hun hoofdbaan. Door zelf ambulante begeleiders in dienst te hebben kan het streven om de
ambulante begeleider te koppelen aan het kind beter vorm gegeven worden.
Daarnaast blijven er nog ambulante begeleiders, die bijv. 1 dag voor het SWV werken. Zij blijven in dienst van hun eigen bestuur.
Gesprekken n.a.v. de sollicitaties worden in dec. 2018 en jan. 2019 gevoerd. Naar verwachting zijn dit 25 tot 30 gesprekken.
De sollicitanten hebben gesprekken met 2 commissies; de ene commissie bestaat uit bestuursleden en de directeur en de andere commissie uit 2
leden van het loket en 2 leden van de OPR(intern begeleiders). Vanuit de OPR nemen Mw. I. Snoep en Mw. I. Wandel zitting in de commissie.
De OPR dringt erop aan bij de directeur om de huidige ambulant begeleiders duidelijkheid over de gang van zaken te geven omdat veel onrust is onder
de ambulant begeleiders.
5.Begroting 2019 en de meerjaren begroting (zie bijlage 1a en 1b) door M. Weij.
Algemeen:
Het algemeen bestuur was verrassend positief over de Meerjaren begroting omdat er nu duidelijkheid is over een vijftal jaren.
In 2021 moeten we gaan bezuinigen. We gaan naar reële inkomsten en uitgaven. Uit de risico analyse is een minimale weerstandsvermogen van 7.5
% nodig omdat er personeel in dienst is.
Inhoudelijke keuzes zullen dan gemaakt moeten worden om geen te korten te laten ontstaan.
Zowel de Raad van Toezicht als de OPR willen dan graag inzicht op welke posten bezuinigd gaat worden.
Er zijn mogelijkheden om scholing in te zetten zodat de groepsleerkrachten deskundiger worden.
We zien een andere trend bij verwijzingen wat inhoudt dat er in de toekomst wel een daling zal komen. Er zitten veel leerlingen in de bovenbouw;
maar ook in de lagere groepen van S.O. en S.B.O.
Daarnaast is de krimp aan het afnemen.
Er is iets teveel aan arrangementen uitgegeven; naar de onderwijsassistenten gaat heel veel geld.
Het budget van de OPR.
Hieruit worden de kosten van de OPR betaald(vergoedingen en reiskosten). Ook de kosten van verkiezingen voor de OPR komen uit dit budget.

Scholing van de OPR valt ook onder deze post.
Geld wat overblijft gaat op de posten naar de kinderen.
Ondersteuning van de directeur:
Een secretaresse voor 1 dag maar zij kan dit verdelen over de 4 dagen omdat ze de andere 3 dagen voor het RPCZ werkt. Orthopedagoog wordt ook
ingehuurd van RPCZ. Zij is onafhankelijk wat heel belangrijk is bij het nemen van beslissingen.
De SO en SBO scholen.
Het gemiddelde is stabiel, er zijn wel grote verschillen per school. Teven zitten er in het SBO ook SO leerlingen.
Op de volgende vergadering zal de directeur een uiteenzetting geven over de observatiegroepen in het SWV. Waarom zijn ze er, voor welke leerlingen
en wat is de meerwaarde/doel ?
Op dit moment is het SWV nog aan het zoeken hoe dit in rapportages kan worden weergegeven bijv. Projecten, opstarten van de speciale groepen
enz.
Extra gelden worden nu ingezet voor:
*Speciale groepen.
*Scholing.
*Promotie Filmpjes maken.
*Feedback van de scholen inventariseren.
*Keuze maken voor pedagogisch ondersteuning.
6.Mededeling over de komst van minister Arie Slob door M.Weij..
Er is een werkbezoek gepland voor Zeeland en de Gemeente Goes is hiervoor uit gekozen. Dit vindt plaats op 30-01-2019
Twee gespreksronden voor het primair en voortgezet onderwijs worden er gehouden(dit betekent 4 samenwerkingsverbanden: openbaar en
reformatorisch). De directeur heeft bij de eerste gesprekken aangegeven dat er ook kinderen gevraagd moeten worden omdat ons
samenwerkingsverband daar goede ervaringen mee heeft in de kinderraad,
Bij de voorbereidingen wordt gebruik gemaakt van een digitaal vertelpunt.
Door het Ministerie is toegezegd dat er een rapportage komt van de gespreksronden en dat de verslaggeving per SWV zal zijn.
7.Mededeling over een digitaal vertelpunt. M.Weij..
Dit heeft te maken met het bezoek van de minister van onderwijs Arie Slob(zie punt 6 van het verslag)
Over een week wordt dit opgesteld zodat er verhalen in opgenomen kunnen worden.
8.Organiseren van de verkiezingen.
*Welke personen uit de OPR gaan dit uitvoeren ?
De voorzitter , dhr. H. Nieuwenhuizen en Mw. M. van Houdt gaan dit als werkgroep regelen.
*Hoe gaan ze het aanpakken ?
Zij kunnen gebruik maken van de opzet en materialen van de vorige verkiezingen.
In december gaat er al een eerste brief uit met de vooraankondiging en later een tweede brief waarin vermeld staat dat kandidaten zich voor 01-03-2019 moeten aanmelden.
*Binnen welk tijdstraject ?
De werkgroep komt op de volgende vergadering met het verdere tijdstraject.

De overige leden van de OPR worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
9. Datum prikken voor ontspanningsactiviteit van de OPR.
Vrijdag 10 mei 2019 worden alle OPR leden met de directeur van het SWV om 17.00 u. verwacht in Bergen op Zoom.
De secretaris en de penningmeester regelen dit verder en zorgen ervoor dat iedereen de info op tijd ontvangt.
10.Rondvraag.
OPR vergadering van 12-02-2019.
De Raad van Toezicht wordt weer uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Wanneer er wijzigingen of aanvullingen zijn in het ondersteuningsplan worden die besproken. Ook andere onderwerpen zullen op deze vergadering aan
de orde komen.
De secretaris zal al een vooraankondiging doen naar de Raad van Toezicht. Tevens wordt aan hen gevraagd of zij ook nog agendapunten hebben om
te bespreken. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de OPR en zal plaatsvinden in de Tweern in Goes van 19.30-21.30 u.
11.Sluiting.
Om 21.30 u sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders inbreng.

