
 

nieuwsbrief OPR - Kind op 1  

FEBRUARI 2022 

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

 

Ondersteuningsplanraad  
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een 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 over 
bepaalde onderwerpen. Deze komen vanuit het samenwerkingsverband, de scholen en/of de 
ouders.  
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:  

- Meedenken over inhoud van het ondersteuningsplan (meerjarenbeleidsplan) 
- Effecten van corona 
- De inzet van de middelen (begroting) 
- Project hoogbegaafdheid 
- Oprichten van een ouder- en jeugdsteunpunt 

Nieuwe leden - MELD JIJ JE AAN?  
Voor schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar nieuwe leden, die voor 4 jaar zitting nemen in de OPR. 
Neem gerust een kijkje om een beeld te krijgen van wat wij doen op http://swvkindop1.nl/opr. Op de 
website vind je ook meer informatie over het samenwerkingsverband Kind op 1.  
Aanmelden kan tot 1 maart 2022, vanaf 15 maart mogen alle MR‐en van het samenwerkingsverband drie 
voorkeursstemmen uitbrengen. De 3 leden met de meeste voorkeursstemmen nemen zitting in de OPR. De 
uitslag wordt bekend gemaakt na 01‐04‐2022. 
Aanmelden? Stuur uw aanmeldformulier (de MR en de schooldirecteur hebben dit ontvangen) dan 
naar: opr@swvkindop1.nl  

 

Verhuizing SWV Kind op 1 
 
                                                                                                                               
In 2021 is het Samenwerkingsverband verhuisd naar  
‘s-Heer Arendskerke, het kantoor aan de Deestraat is 
goed bereikbaar en heeft veel parkeermogelijkheden! Het 
is een ruime locatie en ook de OPR kan er fijn vergaderen. 
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Ouder- en jeugdsteunpunt 
Bij het evalueren van de wet passend onderwijs in 2020 is gebleken dat in veel samenwerkingsverbanden de 
positie en inbreng van ouders en jeugdigen beter kan. Daarom komt er nu in elk samenwerkingsverband in 
Nederland een ouder- en jeugdsteunpunt; de plek waar ouders terecht kunnen met vragen aan het 
Samenwerkingsverband. Het ouder- en jeugdsteunpunt is onafhankelijk en zal in samenwerking met andere 
ouders en betrokkenen vormgegeven worden. Bij de vragen die bij het SWV terecht komen, zal er altijd een 
afweging gemaakt worden of contact met de huidige school moet worden opgenomen, zodat de 
communicatie transparant blijft. De ondersteuningsplanraad is nauw betrokken bij het nadenken over de rol 
en taak van het steunpunt van Kind op 1.  

 

Inspectiebezoek Kind op 1 
In februari 2021 is het samenwerkingsverband bezocht door de inspectie van het onderwijs. Ook met OPR-
leden is gesproken. Het samenwerkingsverband heeft een voldoende oordeel gekregen.  
 

Samenvatting jaarverslag 
In verband met de Covid-19 maatregelen hebben alle vergaderingen het afgelopen jaar online 
plaatsgevonden. 
Start nieuwe OPR-leden 
Het rooster van aftreden is aangepast. 
Voor de vacatures in de OPR, was veel animo vanuit de oudergeleding.  
Corona en de begeleiding vanuit 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. 
Er worden meer mogelijkheden gezien in de afstemming van thuis- op school onderwijs. 
HB (hoogbegaafdheid) project 
Het grootste doel: Het onderwijs voor deze doelgroep verbeteren, door de basiskennis te verhogen bij de 
leerkrachten. De basisscholing-HB is in oktober 2021 gestart. 
Financiën  
Met de OPR wordt zowel de begroting als het financiële jaarverslag besproken.   
De OPR heeft instemmingsrecht op de meerjarenbegroting.  
Het afgelopen jaar waren financiële onderwerpen bijvoorbeeld: 

- De structurele bijdrage aan de voltijds HB-voorzieningen is meegenomen in de meerjarenbegroting.  
- De fluctuerende uitgaven worden steeds stabieler.  
- Het aantal verwijzingen naar speciaal onderwijs (en daarmee de kosten) vielen in 2021 mee.  
- Er zijn extra (crisis)aanvragen vanwege het thuisonderwijs/ de corona.  

Gesprek over versterken basisondersteuning 
De OPR sprak over: Wat er helpend kan zijn om kinderen binnen de klas te houden? Hoe kunnen scholen 
inclusiever worden? Er zijn i veel tips en ervaringen gedeeld over hoe dit bereikt kan worden. 
Samenwerking  
Het vergaderritme is goed en de vergaderingen verlopen plezierig en vlot. De samenwerking met bestuur, 
raad van toezicht ,directeur en de MR-p van het SWV verloopt in een goede harmonie met elkaar. 
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. 
Actiepunten 

● 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. 



 

 

Wie zitten er in de OPR van Kind Op 1 

     Dennis (voorzitter) 
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 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. 

 

 
Ilona (secretaris) 
Ik ben werkzaam als intern begeleider op openbare basisschool Schengehof 
in ‘s-Heer Arendskerke, 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 als 
secretaris in de OPR van het samenwerkingsverband Kind op 1! 

 
 
Miranda (penningmeester) 

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!  

 
 

Aicha  
Mijn naam is Aicha en ik ben moeder van een zoon van 8 en een dochter 
van 10 in het regulier onderwijs. Daarnaast ben ik leerkracht van groep 2 
in het speciaal basisonderwijs op IKC+ de Marel. Ik denk graag mee over 
gelijke kansen voor alle kinderen binnen het Samenwerkingsverband 
Kind op 1. Ieder kind is uniek en heeft recht op passend onderwijs voor 
zijn / haar unieke situatie: "If a flower doesn't bloom, you fix the 
environment in which it grows. Not the flower".   



 

 
      Hester  

Ik werk al jaren 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.  

 

 
Pieternel  
Ik ben moeder van 1 dochter 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.  

 
Ineke  

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. 

Judith  
Omdat mijn ene dochter in het regulier onderwijs volgt en de andere 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..

 
 
Karen 

Ik ben Karen, moeder van 2 dochters van in het reguliere basisonderwijs. Ik ben 
werkzaam binnen jeugd GGZ en heb binnen mijn werk veel te maken gehad met 
de combinatie onderwijs en zorg. Ik denk dat de samenwerking tussen beide beter 
kan, wat één van de redenen was om me in te zetten voor de OPR van Kind op 1. 
Ik vind het erg belangrijk dat alle kinderen met plezier, passend bij hun 
ontwikkeling, onderwijs kunnen volgen en daar wil ik op deze manier graag mijn 
steentje aan bijdragen. 



 

 

AR 2019 SWVKINDOP1.NL/OPR  
Nicole 
Vanaf 2012 ben ik werkzaam als leerkracht in het regulier basisonderwijs van 
Prisma-scholengroep. Tijdens mijn werk heb ik veel te maken met kinderen die 
gebruik maken van het samenwerkingsverband Kind op 1. Ik vind het 
ontzettend belangrijk dat alle kinderen onderwijs krijgen dat het beste bij ze 
past en probeer op deze manier mijn steentje daaraan bij te dragen.  

 

 

 

Janneke 
Ik ben moeder van 2 kinderen, waarvan de oudste naar SBO De Tweern 
gaat. Ik heb 11 jaar als leerkracht gewerkt binnen het voortgezet speciaal 
onderwijs met kinderen met leer- en/of gedragsproblemen in de regio 
Bergen op Zoom. Daarnaast heb ik als ‘begeleider passend onderwijs’ in het 
voortgezet onderwijs kinderen begeleid op sociaal-emotioneel en didactisch 
gebied. Sinds 2018 ben ik werkzaam bij swv Brabantse Wal vo als 
‘Transfercoach’. In deze rol kijk ik samen met het kind, de ouders en de 
school wat er nodig is om het onderwijs passend te maken.  

Als lid van de OPR bij swv Kind op 1 hoop ik vanuit mijn ervaring als moeder 
maar ook als professional, een bijdrage te kunnen leveren aan passend 
onderwijs binnen de regio waar ik met mijn gezin woon. 

 

Meer informatie - vragen - ideeën?  

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

Je kunt ons bereiken via opr@swvkindop1.nlNAJAAR 2019 
SWVKINDOP1.NL/OPR 
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