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Jaarverslag van de Ondersteuningsplanraad (OPR)
van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021

Algemeen:
Samenstelling en rooster van aftreden van de OPR; zie
https://swvkindop1.nl/over-ons/ondersteuningsplanraad/

De OPR stelt het jaarverslag, zoals gesteld in het medezeggenschapsreglement voor 1
november van het betreffende kalenderjaar vast. Dit is het vierde jaarverslag en zal na
vaststelling door de OPR verzonden worden aan het bestuur van het SWV Kindop1 en
geplaatst worden op website van het SWV Kindop1.

Vergaderingen OPR 2020-2021
1. 29-09-2020
2. 02-12-2020
3. 11-02-2021
4. 13-04-2021
5. 30-06-2021

Opmerkingen
In verband met de Covid-19 maatregelen hebben alle vergaderingen het afgelopen jaar
online plaatsgevonden Bij alle vergaderingen is een vertegenwoordiger van de Raad van
Toezicht aanwezig geweest.

Besproken onderwerpen in de OPR
Zoals hierna te lezen, zijn de onderwerpen die aan bod gekomen zijn kort beschreven.

Bijstellen van het rooster van aftreden
Het rooster van aftreden is aangepast. Het actueel overzicht is te vinden op de website.
Voor de vacatures in de OPR, was veel animo vanuit de oudergeleding.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van de OPR wordt wijd verspreid. Op de website van het
samenwerkingsverband de mogelijkheid geven om te abonneren op de nieuwsbrief, zo
ook op de website 3x per jaar een samenvatting van de vergaderingen van de OPR
plaatsen.

Corona en het SWV
Positieve voorbeelden, meer rust en minder prikkels, betere ontwikkeling van leerlingen.
Negatieve voorbeelden, over onrust en een tragere ontwikkeling van leerlingen.
Enorme verschillen ervaren tussen alle scholen, op de wijze waarop het onderwijs op
afstand is vormgegeven en de afstemming al dan niet persoonlijk/ klassikaal is gedaan.
Er zijn mooie voorbeelden vanuit het samenwerkingsverband, waarin de band tussen
ouders/kind en de ambulant begeleider (AB) sterker geworden is, daardoor heeft een
verschuiving plaatsgevonden in de wijze waarop contact is gemaakt van
school/leerkracht naar ouders/kind.
Lopende trajecten worden makkelijker doorgezet in een online-vorm, waardoor er meer
momenten kunnen plaatsvinden van ondersteuning door de AB.
Er worden meer mogelijkheden gezien in de afstemming van thuis- op school onderwijs.
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Jaarevaluatie (2019-2020)
Thema jeugdhulpverlening is een aandachtspunt.
Samenwerking met externen scoort lager, dit is te verklaren zowel vanwege Corona,
maar ook omdat dat onderwerp het lastigste is om te realiseren, het is mensenwerk.
Doel voor komend jaar is om met de stakeholders (ouders, kinderen, leerkrachten,
directie) in gesprek te gaan over de ervaringen met het samenwerkingsverband (SWV)
Kindop1.
De trampoline groep; De kinderen gaan part-time naar de Trampolinegroep en blijven de
andere dagen in hun eigen groep op de reguliere basisschool, daar worden de
leerkrachten van die kinderen begeleid door de leerkrachten van de trampoline groep.
De re-start groep op OdyZeeis een groep, waar leerlingen die thuiszitten,zijn geplaatst
om terug keren in het (speciaal) onderwijs. De groep bestaat nu uit 10 leerlingen.

HB (hoogbegaafdheid) Gelden;
Het grootste doel: Het onderwijs voor deze doelgroep verbeteren, door de basiskennis te
verhogen bij de leerkrachten. Start van de basisscholing is in oktober 2021

Begroting 2021
In de toekomst krijgt de OPR instemmingsrecht op de meerjarenbegroting.De begroting
voor 2021 moest uitkomen op negatief resultaat (interen op de reserves), omdat dit
‘negatief te diep leek te worden, is er toch bezuiniging ingezet. De eindstreep verwachten
ze minder negatief af te sluiten dan verwacht was. Er komt meer lucht voor 2021.
De meevallers van 2020 zijn;

- extra geld van het rijk
- de verwijzingen naar de S(B)O waren lager in februari
- minder fysiek-medische arrangementen
- De ‘overhead-kosten’ dalen via natuurlijk verloop.

Tussenevaluatie Jaarplan 2020-2021
De taken van het SWV zijn,
dekkend netwerk
samenwerking met externen, dit is een aandachtspunt naar de jeugdhulpverlening
doorontwikkelen van het onderwijs
samenwerkingsverband als (gezonde) organisatie
De MR personeel, RvT en OPR, kunnen samen opgaan in het verbeteren van de kwaliteit
en betrokkenheid van het SWV als gezonde organisatie.

Meerjarenbegroting
De structurele bijdrage aan de HB-voorzieningen is meegenomen in de
Meerjarenbegroting. De fluctuerende uitgaven mbt de lichte ondersteuning worden veel
stabieler in de toekomst,
De uitgaven speciaal onderwijs zijn grote kosten, en de loonkosten van het personeel.
Er zijn extra (crisis)aanvragen vanwege het thuisonderwijs
De OPR heeft ingestemd met de meerjarenbegroting

Kengetallenrapportage
De indeling is hetzelfde als het jaarplan.
Het aantal thuiszitters lijkt echt aan het dalen.Het percentage thuiszitters is relatief laag,
(20 kinderen). Groot voordeel is wel dat in Zeeland de contacten en de inzet bekend zijn.
De kinderen zijn echt in beeld.
Er is veel aandacht gegeven aan het meten van de tevredenheid. Van hieruit kan verder
ontwikkeld worden aan de organisatieontwikkeling.
De conclusies zijn in lijn met het jaarplan, waarbij de resultaten van alle inzet zichtbaar
worden.
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Rapport van het inspectiebezoek
Er is in het gemaakte rapport kritisch teruggekoppeld naar het SWV. TLV’s worden in
eerste instantie afgegeven door een orthopedagoog zijn, daarnaast zou een professional
van dat type problematiek betrokken moeten zijn… In de procedure naar het afgeven van
plaatsing op het OPDC/ TLV zou in de traject-omschrijving weggehaald moeten worden
wie de tweede persoon is bij het afgeven van een TLV.
Kortom; Het advies wat beschreven staat over het OPDC, zal worden uitgevoerd, zodat
het wettelijk geregeld is.

Verbeteragenda maatregel 23, passend onderwijs
De OPR stemt in met het plan, de RvT heeft ook positief ingestemd.

Formatieplan
Het formatieplan zal in de toekomst onderdeel worden van het ondersteuningsplan en
daarop heeft de OPR wel instemmingsrecht.

Gesprek over versterken basisondersteuning
Wat er helpend kan zijn om kinderen binnen de klas te houden?
Hoe kunnen scholen inclusiever worden?
Er zijn in twee OPR-vergaderingen veel tips en ervaringen gedeeld over hoe dit bereikt
kan worden. Het overzicht is te vinden in het verslag van de vergaderingen (13-04-2021
en 30-06-2021).

Medezeggenschapsreglement
Het gaat over de zin van artikel 17; instemming & advies.
Het bestuur bepaalt onderling wie het dagelijks bestuur is, en een lid kan nooit ontslagen
worden en dus kunnen wij als OPR er ook geen (negatief) advies in geven. Deze is regel
verwijderd uit het reglement.

Bestuursverslag bij de jaarrekening
Er is geïnvesteerd in het verbeteren van het contact met de leerplicht/ scholen over de
‘thuiszitters’. Er is een vast contactpersoon vanuit Kindop1 voor elke leerling op de
risicolijst, De re-start klas is het belangrijkste punt van verschil t.o.v. vorig jaar. Elke 3
maanden wordt het aantal thuiszitters doorgegeven aan de inspectie , dit waren er begin
juni 6, die langer dan 3 maanden thuiszitten.
Een groep ‘langdurig thuiszitters’ is eigenlijk vaak in combinatie met de wachtlijst
jeugdhulp (Ithaka/ Emergis), ook hier is het contact verbeterd, maar er is in de
jeugdhulp een personeelstekort.
De grote wens is nog om met de gemeenten een soort ‘thuiszitters-team’ te creëren,
waarin de verschillende disciplines/ aanbieders samen het beste zoeken voor de
thuiszitter.
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Samenwerking
Het vergaderritme is goed en de vergaderingen verlopen plezierig en vlot. De
samenwerking met bestuur, raad van toezicht ,directeur en de MR van het SWV verloopt
in een goede harmonie met elkaar. De OPR voelt zich voldoende gehoord en betrokken bij
alle zaken aangaande het SWV.

Overleg OPR met Raad van Toezicht(RvT).
Op 24-09-2019 heeft er overleg plaatsgevonden tussen voorzitter en een lid van de Raad
van Toezicht met de directeur van het SWV en de voorzitter en secretaris van de OPR.
Zaken die besproken zijn:

● De samenwerking tussen OPR en Raad van Toezicht.
● De financiën van het SWV.
● Het bewaken van de kwaliteit.
● Communicatie tussen Raad van Toezicht en de Ondersteuningsplanraad en de

afspraken hieromtrent vastgelegd.

Actiepunten voor 2021/2022:
● De bereikbaarheid van de info naar de scholen verder uitbouwen.
● Voortzetten de goede communicatie tussen alle geledingen.
● Het jaar- en activiteitenplan nauwgezet volgen.
● Ontwikkeling van het ondersteuningsplan en begroting goed blijven volgen.

Samenstelling verslag Ilona Snoep (secretaris OPR Kind op 1).

Vastgesteld op 16-10-2021.

Dennis Plandsoen(voorzitter OPR),
Ilona Snoep(secretaris)
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