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Meer informatie - vragen - ideeën

Wil je meer weten? Heb je vragen of ideeën? Wij horen het graag. 

Je kunt ons bereiken via opr@swvkindop1.nl
 

 

 
NAJAAR 2019

nieuwe leden - MELD JIJ JE AAN?

Voor volgend jaar zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Dit omdat er jaarlijks een

aantal leden aftreden. Je vind het rooster van aftreden op

http://swvkindop1.nl/opr/ Ook onze verslagen en de agenda vind je daar. Neem

gerust een kijkje om een beeld te krijgen van wat wij doen. 

Op de website vind je ook meer informatie over het samenwerkingsverband.

 

Via digitale verkiezingen worden volgend jaar nieuwe leden gekozen. Informatie

over de eerstvolgende verkiezingen ontvangen jullie vanuit de eigen school. 

Meld jij je aan?

 

Nieuwsgierig? Keertje kennismaken? Je mag vrijblijvend een keer aanschuiven bij

een vergadering. Neem hiervoor vooraf wel even contact op via de mail. 

 

 

Ondersteuningsplanraad 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad binnen

het samenwerkingsverband. Er zijn 12 leden actief binnen deze raad, waarvan 6

ouders en 6 personeelsleden. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief aan jullie voor.

 

Wij denken, onafhankelijk, mee met het beleid, kijken naar de cijfers en hebben het

inhoudelijk over bepaalde onderwerpen.

Deze komen van het samenwerkingsverband, de scholen en de ouders. 

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 

• Plaatsen van leerlingen, die moeilijk plaatsbaar zijn. 

• Monitoren van de uitgegeven arrangementen. 

• Het volgen van de werkgroep rond nieuw beleid.

• Kwaliteitsbeleid/kwaliteitscyclus. 

• De ontwikkelingen rond de nieuwe toekenning arrangementen 

 

Samenwerkingsverband Kind op 1 organiseert passend
onderwijs voor basisscholen in de 
Oosterschelderegio en Walcheren. 

De voornaamste taken zijn het organiseren van
arrangementen (extra ondersteuning) voor leerlingen 

en bepalen welke leerlingen naar speciaal
(basis)onderwijs gaan.



Ik ben leerkracht op SO de

klimopschool te Middelburg. Ik ben

sinds ik de PABO verlaten heb al

werkzaam binnen het speciaal

onderwijs. Ik heb vele zoektochten

naar "passend onderwijs"

meegemaakt. Ik hoop dat ik met

mijn ervaring een steentje bij kan

dragen aan goed passend

onderwijs in Walcheren en de

Oosterschelderegio.

RAGHIELD
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Ik werk 12 jaar als leerkracht op

OdyZee te Kloetinge. OdyZee is een

school voor speciaal onderwijs.

Vanuit het oogpunt van passend

onderwijs en mijn positie binnen

dit onderwijs, vind ik het

interessant om betrokken te zijn bij

de zaken die spelen en besproken

worden in de OPR van Kind op 1.

Hester

Ik ben moeder van 1 dochter op het

basisonderwijs met een

arrangement Kind-op-1. Ik werk

met volwassenen met een ernstig

verstandelijk beperking. Ik vind het

leuk om in de OPR te zitten en zo

meer te weten over de gang van

zaken binnen scholen voor

kinderen die net iets meer nodig

hebben dan het reguliere

basisonderwijs en om mee te

denken over zaken waar de OPR

inspraak in heeft.

pieternel

Als orthodidacticus houd ik mij

bezig met de onderwijsinhoud en

de zorg voor leerlingen die zeer

moeilijk leren en hierbij veel extra

ondersteuning nodig hebben. Ik

vind het een uitdaging om voor alle

leerlingen een passende “route”

binnen het onderwijs uit te

stippelen, waarbij hun welbevinden

voorop staat en zij optimaal tot

leren kunnen komen. Als lid van de

OPR denk ik graag mee over

mogelijkheden om dit zo goed

mogelijk te organiseren, indien

nodig ook buiten de bestaande

kaders!

miranda

Als meerschoolse intern 

begeleider van 3 scholen in de

Oosterschelderegio is het zoeken,

vinden van en werken aan 

passende ondersteuning voor

kinderen mijn dagelijks werk. 

Om met mijn kennis en ervaring

mee te denken, mee te praten, 

te adviseren en in te stemmen hoe

er het best passend ondersteund

kan worden in de

onderwijsbehoeften van alle

kinderen ben ik lid van de OPR.

INEKE

Zelf heb ik geen professionele

achtergrond in de scholing of

begeleiding van kinderen, Ik ben

werkzaam als commercieel

manager binnen de

installatietechniek. Als ouder van

twee kinderen (4 en 6) ben ik

echter wel betrokken bij het

welzijn van kinderen op school. 

Om die reden vind ik het 

belangrijk dat er ook

ondersteuning bestaat voor

kinderen die dit nodig hebben en

draag hier graag mijn steentje aan

bij als voorzitter van de OPR.

DENNIS
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Als ouder van 2 kinderen in de

basisschoolleeftijd ben ik lid van

de ondersteuningsplanraad. Met

één dochter in het regulier

onderwijs en de ander in het

speciaal onderwijs, met daarbij 1

dag in het regulier, probeer ik

met mijn kennis en ervaring

hierin een bijdrage te leveren en

mee te denken. Zodat ieder kind

met de juiste hulp en middelen

het beste onderwijs kan volgen. 

Judith

In het dagelijks leven ben ik

bovenschoolse en meerscholen

internbegeleider bij OcTHO in

Tholen en heb ik dagelijks te maken

met de leerlingen met specifieke

onderwijsbehoeften waar aan

tegemoet gekomen moet worden.

Met de ervaring en kennis, die ik

hiermee verworven heb

probeer ik als lid en secretaris van

de ondersteuningsplanraad van SWV

Kindop 1 mee te denken en te

adviseren hoe het beleid van theorie

naar praktijk omgezet kan worden.

 

 

JOS

Ik ben werkzaam als intern

begeleider op openbare

basisschool de Stamperiusschool in

Wilhelminadorp. Deze school valt

onder de stichting Alberoscholen.

Omdat ik graag meedenk om de

leerlingen passend onderwijs te

bieden in de mogelijkheden van

het onderwijs en de kansen van het

kind, vind ik het waardevol om als

personeelslid een actieve bijdrage

te leveren in de OPR van het

samenwerkingsverband Kind op 1!. 

ILona

Ik ben moeder van 2 dochters in

het reguliere basisonderwijs. Ik

welk binnen de kind -en

jeugdpsychiatrie en heb veel

te maken met de combinatie

onderwijs en zorg. Ik denk dat de

samenwerking beter kan. Ik vind

het erg belangrijk dat alle

kinderen met plezier, passend bij

hun ontwikkeling, onderwijs

kunnen volgen en daar draag ik

in de OPR graag mijn steentje

aan bij.

KAREN
Ik ben vader van twee jongens

van 9 en 7 en werkzaam in de

elektrotechniek. 

Via de basisschool werd gevraagd

of ik, naast de MR en de GMR,

me ook kandidaat wilde stellen

voor de OPR. Aangezien mijn

oudste zoon een arrangement

heeft via het loket, leek me dit

interessant en heb ik dat gedaan. 

HAN
Ik ben moeder van 2 meiden in

de basisschoolleeftijd. Persoonlijk

heb ik geen ervaring met passend

onderwijs. Met mijn brede kennis

en financiële achtergrond neem

ik met plezier deel aan de OPR.

Ik vind het belangrijk dat elk kind

het naar zijn zin heeft op school

en op zijn manier de jaren op de

basisschool goed kan doorlopen.

Kortom, passend onderwijs voor

iedereen!

MARiëlle



Afgelopen schooljaar heeft Minister Arie Slob een bezoek gebracht aan verschillende regio’s

in Nederland om te luisteren naar de ervaringen met passend onderwijs. Namens de

ondersteuningsplanraad mochten wij bij de bijeenkomst in Goes aanwezig zijn. 

 

Ter voorbereiding is er door het Ministerie, via een online vertelpunt, bij zoveel mogelijk

betrokkenen in de regio geïnventariseerd welke zaken er spelen. Misschien heeft u er uw

ervaringen er ook wel  kenbaar gemaakt? Deze zaken zijn vervolgens gebundeld tot een

aantal praktijkgerichte casussen.Tijdens de bijeenkomst zijn deze casussen besproken met

onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen vanuit verschillende samenwerkingsverbanden

uit het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Na de groepsgesprekken, waarbij de

Minister rondliep om mee te luisteren en verhelderingsvragen te stellen, zijn de conclusies

gepresenteerd aan de aanwezige bestuurders en beleidsmakers.

 

De belangrijkste slotconclusie van deze middag was dat we in onze regio  behoorlijk goed op

weg zijn met de vormgeving van Passend Onderwijs. Eén van de aandachtspunten die nog

werd genoemd is de samenwerking tussen onderwijs en zorg: de ingewikkelde wet- en

regelgeving bemoeilijkt het organiseren van een effectieve structurele samenwerking, terwijl

dit wel wenselijk en nodig is. 

 

Ondergetekenden hebben deze middag met de Minister zeker als waardevol ervaren:

ondanks dat de onderwerpen nogal algemeen waren, ontstonden tijdens de

groepsgesprekken interessante discussies. Het uitwisselen van verschillende standpunten was

leerzaam heeft dan ook zeker tot nieuwe inzichten geleid.

 

Liesbet Bode (voormalig OPR lid), Han Nieuwenhuize en Miranda de Been
 

 

sollicitatiegesprekken voor het samenwerkingsverband
Met de directeur van het SWV, leden van het bestuur, loketcoördinator en loketmedewerkers

hebben wij als lid van de OPR en intern begeleider deel uitgemaakt van de

sollicitatiecommissie om mee te vragen, luisteren, denken en beslissen over welke expertise

en  personen arrangementen voor het SWV uit gaan voeren. 

Doordat we als intern begeleiders direct te maken hebben met het aanvragen en uitvoeren

van arrangementen was het inspirerend om met 17 mensen in gesprek te gaan over de

competenties die nodig zijn voor een goede ambulant begeleider.

 

De commissie was in twee ploegen verdeeld en na afloop was het inspirerend te horen wat

de ene en andere groep opgevallen was en welke zaken voor hen belangrijk waren om te

kiezen voor een bepaald persoon. Zo zijn denken wij alle kanten belicht en konden we 

met elkaar eensgezind kiezen wie het SWV nu versterkt.

 

Ilona Snoep en Ineke Wandel

In gesprek met de Minister van Onderwijs
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