
 

 

Secretariaat OPR 

J. Uijtdewillegen. 
Tel. 06-14150210. 

Email: opr@swvkindop1.nl 
 
Verslag OPR vergadering 28-11-2019 van 19.30-21.30 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), Raghield Froijen(personeel S(B)O), Judith den Engelsman(ouder S(B)O, Han 
Nieuwenhuize(ouder),Ilona Snoep(personeel), Pieternel van Haaften(ouder), Ineke Wandel(personeel). 
Madeleine Weij(directeur SWV Kind op 1), 
Leon Phernambucq(voorzitter Raad van Toezicht). 

Ineke Wijkhuijs, Aukje de Rijcke en Hans Soeting(De drie leden van de MR van SWV Kind op 1) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Karen Braamse(ouder). 
 
 

1.Opening en mededelingen. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom in het bijzonder de voorzitter van de Raad van Toezicht en de drie leden van de  medezeggenschapsraad 
van SWV kind op 1. Zij zijn vanavond te gast bij de vergadering van de OPR. 
Er wordt gestart met een voorstelronde zodat we elkaar wat beter leren kennen. 
 

mailto:opr@swvkindop1.nl


*Tekstuele aanpassing in het rooster van afreden(bijlage 1) 
De vergadering vindt de formulering in het statuut medezeggenschap duidelijker; tevens vindt de vergadering dat de formuleringen overal hetzelfde 
moeten zijn wat duidelijkheid schept. 
De secretaris zal het aanpassen. 
 

2.Vaststellen van de agenda. 
Er worden geen extra punten meer toegevoegd aan de agenda. 
 

3. Ingekomen stukken. 

*Email van de GMR van Tholen(bijlage 2). 
  Het SWV is overgeschakeld naar gmails accounts; hierdoor kwam de digitale post niet meer binnen bij de secretaris van de OPR. Ook niet van de  

  GMR van Tholen. 
  Omdat het kort dag was hebben de voorzitter en secretaris de vragen van de GMR besproken en beantwoord zodat het op die avond nog ingebracht  
  kon worden op de GMR vergadering van OcTHO op Tholen. De directeur van het SWV geeft de voorzitter en secretaris een compliment hoe ze de   
  zaken correct hebben verwoord. 
*OPR email is aangepast.  
  Het euvel is inmiddels opgelost door de ICT-er van Heutink en het emailadres kan weer gebruikt worden. 
*Email van Joost Vreuls (bijlage 3).  

  Vorig jaar hebben de vice-voorzitter en de secretaris deelgenomen aan een interview van Joost Vreuls omtrent het “Project Versterking”. Nu waren  

  beiden uitgenodigd bij een veldbijeenkomst m.b.t. passend onderwijs in dec. 2019, die georganiseerd wordt door het Ministerie van Onderwijs. Zowel  
  de vice-voorzitter als de secretaris kunnen er niet heen i.v.m. hun andere werkzaamheden. 
  De secretaris heeft dit laten weten en de mededeling ontvangen dat er op 4 en 6 maart 2020 nog twee van dit soort bijeenkomsten worden  
  georganiseerd en dat ze daar dan nogmaals van harte welkom zijn. 
  De directeur van het SWV, die in haar rol als directeur heeft meegedaan aan het interview is ook uitgenodigd. Zij gaat zowel in dec. als maart  

  naar de veldbijeenkomsten m.b.t. passend onderwijs in Utrecht. 
 

4. Kennismaking met de leden van de medezeggenschapsraad van SWV Kind op 1 en bespreken van het statuut medezeggenschap 
(bijlage 4). 
Dit schooljaar is de MR al gestart omdat het SWV een aantal personeelsleden in dienst heeft genomen. De aanloopfase is al achter de rug  Alle leden, 
die er nu zitting in hebben, hebben al ervaringen in andere medezeggenschapsraden opgedaan. Deze MR is alleen voor het personeel omdat de 

ouder(s)/verzorger(s) van het SWV vertegenwoordigd zijn in de OPR. 
Doordat er een MR is bijgekomen is het Medezeggenschapsstatuut aangepast. De MR heeft ingestemd met de aanpassingen en het bestuur heeft het 
opnieuw vastgesteld op 14-11-2019. 
De directeur zal de datum 2018, die onderaan staat nog aanpassen in 2019. 
 

5. Voorstel  Nieuwsbrief(Bijlage 5). 

Mw. Van Houdt heeft een nieuwsbrief nieuwe stijl ontworpen en voorzien van de informatie, die zij binnen heeft gekregen. 
Het woord klachten wordt eruit gehaald en vervangen door vragen. Verder worden er nog een aantal tekstuele veranderingen aangebracht. Eén OPR 
lid moet nog haar foto en verhaaltje ,waarin je je voorstelt, aanleveren. Mw. van Houdt benadert die persoon zelf. 
Daarna verwerkt ze de kleine wijzingen en maakt hem definitief. 



Ze stuurt hem dan door naar de secretaris; hij zal hem verspreiden onder de OPR, Raad van Toezicht ,MR en leden van het kantoor. Tevens stuurt hij 
hem door naar de secretaresse van het SWV. Mw. Geertse. Zij stuurt hem naar de bestuurders op de bestuurskantoren, de directeuren van de scholen 
en de medezeggenschapsraden. 
 

6. Bespreking begroting 2020(bijlage 6) en risicoanalyse (Bijlage 7). 

Risicoanalyse: 
De Risicoanalyse wordt eerst door de directeur van SWV Kind op 1  toegelicht aan de hand van het schema wat erin opgenomen is. De risicoanalyse is 
gewijzigd in verband met aannemen van personeel. Nu dit gewijzigd is, is het risico ook weer verkleind 
Begroting 2020 en concept begroting MJB 2021 t/m 2024. 

Vervolgens heeft de directeur van SWV Kind op 1 een toelichting hierop gegeven. 
Bestuur is hiermee akkoord gegaan maar de Raad van Toezicht vond de stap te groot en is alleen akkoord met de begroting 2020. 
Inkomsten: 

De gelden voor hoogbegaafdheid staan er nog niet bij. De gelden zijn al wel uitgegeven. Dus maakt dit het resultaat alleen maar positiever. 
Leerlingen die tussen 1 okt. en 1 febr. en de overstap naar SBO of SO maken krijgen eerst een dubbele vergoeding wat later weer ingehouden wordt. 
De totale inkomsten zijn van 10 naar 11 miljoen gegaan omdat salarissen van leerkrachten omhoog zijn gegaan. 
Uitgaven: 
45%  van de begroting gaat dan naar SO en SBO. 
Het Kantoorpersoneel is nu in dienst van het SWV; uitgezonderd 1 persoon die aan het eind van het schooljaar met pensioen gaat. 
Van het RPCZ wordt geen orthopedagoog meer ingehuurd; zij is nu 2 dagen in dienst van her SWV. 

De uitgaven van de arrangementen zijn onder verdeeld in drie onderdelen: 
*Voor financiering van onderwijsassistenten voor leren en gedrag. 
*Toekenning onderwijsassistenten via het loket aan cluster 3 leerlingen. 
*Toekenning crisisinzet via het loket. 
De OPR merkt op dat deze laatste post minder begroot is. Dit is gedaan omdat er nu vaste uitkeringen zijn voor leren en gedrag. 
Begroting is nu vereffend door de te korten bij de schoolbesturen. Dit is goedgekeurd in een bestuursvergadering met meerderheid van stemmen. 
Naast de vaste ambulant begeleiders worden er ook nog ingehuurd van besturen en  zijn er ZZP-ers. 

Ambulante begeleiding is nu wel wat minder geworden. 
Overzicht wat scholen nu ontvangen per leerling. 
€ 80,00  de vaste bijdrage(hiervan worden meestal de IB-ers betaald)  en €64,00 voor leren en gedrag. Totaal  € 144,00. 
Bovenschoolse onderwijsvoorzieningen: dit zijn de bijzondere groepen die gevormd zijn bijv. peuter-kleutergroepen. 

Algemene opmerking: 
Het weerstandsvermogen is nu nog hoog in de begroting 2020 maar gaat in de volgende jaren behoorlijk omlaag. 

De directeur van het SWV  Kind op 1 vraagt namens het bestuur of de OPR in kan stemmen met de begroting 2020. 
Besluit: 
Alle aanwezige leden van de OPR  stemmen in met de begroting 2020. 
 

7. Mededeling: de subsidie hoogbegaafdheid is toegekend met nadere toelichting.  
Het SWV heeft aan de hand van een plan € 100.000 per jaar en voor vier jaar binnengehaald voor hoogbegaafdheid. Het plan hier voor is 

samengesteld door een gevormde werkgroep met personen, die allemaal een relatie met hoogbegaafdheid hebben. 
Volgend keer komt het plan op de agenda en wordt het vooraf doorgestuurd ter bestudering. 

 



8. Evaluatie  activiteitenplan 2018-2019 (Bijlage 8) en activiteitenplan 2019-2020 (Bijlage 9). 
*De kengetallen en activiteiten lopen wat door elkaar. Het is een overzicht van activiteiten 
  Het planmatige, wat komt er eerst aan de orde ontbreekt in dit plan, Maar er wordt nog steeds aan gewerkt. 
*Tevredenheidsmetingen: dit onderdeel is ver uitgewerkt. De laatste jaren komen er steeds meer reacties op binnen. 
  Er kunnen nu langzamerhand conclusies getrokken worden en verdere stappen gemaakt worden 
*Topdossier is een prachtig iets om mee te werken maar de offerte was veel te hoog. Dit gaat verder niet door. 
*Scholing van leerkrachten: hier was geen geld voor .Daarnaast vinden een aantal bestuurders dat dit een taak van de schoolbesturen is. Qwestor  

  organiseert bijeen omsten met mensen van SO. Dit loopt geen storm. In het voorjaar is daar wel ruimte voor bij het bestuur. 
*Dialoog instrument en activiteiten hieromtrent lopen wel. 

 

9. De  verkiezingen. 
*Interne belangstelling voor de functie van secretaris m.i.v. schooljaar 2020-2021.  

Mw. Snoep geeft aan dat zij wel interesse heeft in de taak maar wil de werkzaamheden graag gesplitst zien omdat notuleren en uitwerken van de 
vergaderingen veel tijd kosten. 
De directeur van het SWV wil ook aan de secretaresse Mw. Geertse vragen of zij de vergaderingen van de OPR wil notuleren. 
Er wordt afgesproken dat de huidige secretaris Mw. Snoep al meegaat nemen in de werkzaamheden zodat ze al wat ingewerkt is bij de start van het 
nieuwe cursusjaar. 
Note secretaris: 
In tussentijd heeft Mw. van Houdt van de OPR laten weten dat zij de vergaderingen volgend schooljaar van de OPR wil notuleren. Ook de secretaresse 

van het SWV heeft positief gereageerd. 
De volgende afspraak is gemaakt. Mw. Van Houdt moet herkozen worden aan het eind van dit schooljaar. Wordt zij herkozen dan gaat zij de 
vergaderingen notuleren en anders doet de secretaresse van het SWV dit. 
*1 nov. 2019: alle emailadressen en een contactpersoon aangeleverd per bestuur. 
Bestuurders hebben het toegezegd maar het is nog niet binnen van alle besturen; er wordt nog steeds aan gewerkt. 
De OPR leden zullen hun achterban er ook nog een keer attent op maken. Daarnaast gaat er van de directeur van het SWV nog een brief uit waar in 
staat dat het van belang is om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen van nieuwe OPR leden. 

*Vormen van de werkgroep verkiezingen.  
Naast de voorzitter dhr. Plandsoen nemen wederom Mw. Van Houdt en dhr. Nieuwenhuize weer zitting in de werkgroep verkiezingen. 
De directeur van het SWV zal met dhr. Van Trigt regelen dat het digitale programma voor de verkiezingen weer besteld wordt. 
Uitgaan van de eerste publicatie. 

In december 2019 gaat de eerste brief uit. Hierin zullen ook de nieuwe regels gepubliceerd worden. 
De directeur van het SWV zal aan de secretaresse vragen of zij de nieuwe emailadressen door stuurt naar de voorzitter. 

 

Rondvraag. 
*Mw. Froijen geeft aan dat ze volgende vergadering er niet bij is want ze is in blijde verwachting. In april hoopt ze weer bij de vergaderingen te zijn. 
  We wensen haar het allerbeste toe. 
*Mw. Paaimans heeft in een audit, die ze afnam  ervaren dat sommige ouder(s)/verzorger(s) een lange weg af moeten leggen voordat hun kind in het  
  s(b)o geplaatst kan worden. Soms lopen ouder(s)/verzorger(s) tegen allerlei muren van onbegrip op. Zij stelt voor om hier ook een filmpje van te   

  maken voor de intern begeleiders. De directeur van het SWV merkt op dat we geen reclame moeten gaan maken voor het S(B)O. Wanneer  
  ouder(s)/verzorger(s) problemen op hun school hieromtrent ervaren kunnen ze altijd een beroep doen op het SWV. Zij gaan dan bemiddelen. 

  Op de volgende vergadering 19-02-2020 wordt het agendapunt: Informatievoorziening van de trajecten voor ouder(s)/verzorger(s) geplaatst. Welke  



  informatie is belangrijk voor ouder(s)/verzorger(s). De intern begeleider van de school krijgt steeds een melding via Kindkans maar  
  ouder(s)/verzorger(s) tussen aanmelding en toekenning niet. 
*De drie MR-leden hebben het als prettig ervaren om bij deze vergadering aanwezig te zijn zodat zij daar ook een beeld van hebben. 
*De  voorzitter van de Raad van Toezicht merkt op dat er goed maar op een ontspannen manier en een prima sfeer met elkaar vergaderd wordt. Hij  
  ervaart de OPR als serieuze leden in de organisatie van het SWV Kind op 1. 

Sluiting. 
Om 21.30 u sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen en in het bijzonder onze gasten voor hun inbreng in de vergadering. 
Volgende vergadering is op Woensdag 19 febr.2020 om 19.30 u. met de leden  Raad van Toezicht over de nieuwe paragraaf 
ondersteuningsplan. 

Deze vergadering vindt plaats op SBO De Tweern, Evertsenstraat 100, 4661 XS Goes. 
 

 
 
 
 
 

 
 


