
 

Verslag 15 december 2021 
Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindop1 

woensdag 15 december 2021 
Tijdstip: 19.30-21.10 uur 
Locatie: ONLINE 
 
 
Aanwezig:  
Aisha, Ineke, Janneke, Ilona, Dennis, Nicole, Judith, Hester,  
Myra (RvT), Madeleine (directeur SWV Kind op 1) 
Afwezig: 

Karen, Pieternel, Miranda 

1. Opening en mededelingen 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Verslag vorig overleg +actiepunten (bijlage ‘verslag’) 
Aangepast, op de actiepunten, actuele actiepunten staan onderaan. 
 

4. Bouwen aan ouder- en jeugd steunpunten 
Voor onze regio doelgroep 4-12 jaar, in samenwerking met ouders en jeugdigen. 
Wat zou het doel hiervan kunnen zijn in onze regio? 
Onafhankelijk klankbord voor ouders, zodat ze de mogelijkheden kunnen bespreken 
en delen, voor hun kind. 
Een eenduidige aanpak om de ondersteuning voor ouders helder te hebben. 
In de huidige situatie zijn het bijvoorbeeld ‘Aukje’, ‘Marian’, ‘Madeleine, die deze taak 
oppakken.  
Je geeft door een steunpunt aan, meer aan dat het SWV er ook echt voor ouders is 
(van en voor de leerlingen). 
 
Wat is de winst die we er mee maken? 
Op de websites van de basisscholen moet een heldere verwijzing zijn naar het SWV 
Kindop1. 
Op de website van het SWV Kindop1 staat bij ‘ouders’ dat ze contact met ons op 
kunnen nemen. Het ‘ons’ kan wat onduidelijk zijn (wie zijn ‘ons’)? 
Het kan soms ook voor wat ruis zorgen als ouders eerst contact opnemen met het 
SWV, er zijn scholen die hier negatieve ervaringen, mee hebben. Het SWV zal de 
vraag van ouders afwegen en ze al dan niet verwijzen naar de school. 
Meestal neemt het SWV dan ook contact op met de eigen basisschool. 
De winst is vooral te behalen in het voortraject bij het opstarten/aanvang van de 
hulpvraag. Voordat de ambulant begeleider er is, dan al benoemen van het bestaan 
van het SWV. 
De uitleg over wat het SWV doet, is noodzakelijk (ook voor ouders die wellicht minder 
kennis over het onderwijs te hebben). 



 

De teksten op de websites van de scholen moet echt vriendelijker vormgegeven 
worden! 
De stappen delen met de ouders als er een hulpvraag uitgezet wordt. 
Idee om in de IB-klankbordgroep een werksessie te maken om de teksten van de 
websites onder de loep te nemen, over de functie/doel van het SWV en hoe dat 
genoemd wordt op de websites. Zodat alle IB-ers de eigen site onder de loep nemen. 
De route naar het SWV laag maken, zodat alle betrokkenen zich bewust zijn van de 
manier van communiceren over het type kind dat in aanmerking komt voor een 
ondersteuning. 
Ervaring ouders; tot deelname aan de OPR was er bij deze ouder geen notie van het 
bestaan van een SWV. Het nodigde niet uit tot contact opnemen met het SWV (het 
laatste redmiddel, zoals het wordt verwerkt op de website van de basisscholen. 
 
Hoe bereik je de categorie ouders die we niet bereiken (bv de ouders die niet op 
gesprek komen, bijvoorbeeld de ‘zorg-vermijdende’, allochtone, 
laaggeschoolde ouders) 

- Via de GGD in de school 
- Via SMWO/maatschappelijk werk in de school (al best op veel scholen) 
- Via de jeugdverpleegkundige Misschien via het steunpunt om dan toch de 

drempel te verlagen. 
- Via een breed gesprek op school met een CJG/professional/onafhankelijk 

erbij. 
- De zoektermen vergroten, zodat bij ‘Google’ het SWV eerder oppopt 
- De basisinformatie ook in andere talen beschikbaar maken. 
- Op de website een soort ‘stappenplan’,  bij welke vragen/ zorgen welke 

stappen ondernomen worden. 
 
Hoe gaan we ouders vinden om te ondersteunen in dit oudersteunpunt (dit 
wordt een samenwerking tussen SWV/jeugd en ouders) 

- vraag ervaringsdeskundige ouders 
- schrijf een (anonieme) blog over de opgedane ervaring 
- maak de filmpjes die eerder gemaakt zijn, hiervoor bruikbaar (positieve 

ervaringen delen) 
- zorg voor rechtstreekse communicatie tussen ouders en SWV 
- Idee: Voor de komende verkiezingen ook hiervoor werven, dus aanmelden 

voor de OPR en aanmelden voor  een ‘oudercafé’  
- Idee: in de nieuwsbrief van het SWV (en via de scholen) vragen om 

ambassadeurs voor het SWV en ondersteuning van ‘nieuwe’ ouders. 
- Idee: Om de gewenste specifieke ouders te vinden voor het steunpunt te 

benaderen via de lopende arrangementen (de huidige bekende ouders) en 
daar de vraag uit te zetten. 

(bijlage 1 als leidraad) 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1KixmrngFK9nfpcKyxV0Q13keDQh2ZVPg/view?usp=sharing


 

5. Nieuwsbrief OPR 
- Zelfde inhoud/opzet als de vorige keer 
- Voorstellen; Wie ben je, wat is je gedachte voor deelname aan OPR + foto 
- Verkiezingen aankondigen 
- Oudersteunpunt 
- Ondersteuningsplan benoemen en het proces daarbij 
- Aandeel inspectiegesprek noemen 
- Samenvatting jaarverslag 
- Verhuizing SWV  

 Versturen via de website naar de scholen op 15 januari 2022. 
 

6. Begroting 2022 
(bijlage 2) 

- Is de begroting (beter) te volgen voor OPR-leden? Dit lijkt wel zo te zijn. 
- Er wordt meer ‘de min’ in gegaan, met als resultaat 5,5% 

weerstandsvermogen (advies ministerie is 3,5%) 
- Het jaar erop is het weerstandsvermogen wel 3,5% 
- Het bestuur en RvT hebben de begroting goedgekeurd. 
- De meerjarenbegroting wordt in het voorjaar aangeboden op basis van de 

telgegevens die nu nog niet beschikbaar zijn. . 
- Het ondersteuningsplan moet straks terug te lezen zijn in de begroting (wat 

zijn prioriteiten, is dat ook zichtbaar in het financiële beleid? 
 

7. Verkiezingen OPR-leden, wie wil deze organiseren? 
- Dennis heeft de standaardbrief nog staan. 
- Er is een vacature voor 2 personeelsleden en 1 ouderlid. 
- En 1 ouderlid voor 2,5 jaar op de vacante plek, met mogelijkheid voor het 

verkiesbaar stellen voor een tweede periode. 
- Miranda en Ilona zullen de verkiezingen organiseren (Miranda nog navragen 

omdat zij afwezig is). 
- In de eerste schoolweek van januari delen/aankondigen, samen met de 

nieuwsbrief. 
 

8. Rondvraag 
geen 
 

9. Sluiting 
  

https://drive.google.com/file/d/17_dvrCaSkV3xX1YUEbXqeZAEXtox4WPK/view?usp=sharing


 

 

Wat: Wie: Wanneer: 

Contact zoeken met de tweede 
gekozen ouder, om toe te treden 
tot de OPR (plek van Relinde) 

Madeleine, account activeren 
Dennis (gegevens vorige keer) 

 

Delen Leidraad SWV Passend 
onderwijs bouwen aan ouder- 
en jeugdsteunpunten. 

Madeleine delen 
Ilona volgende keer agenderen 

agendapunt 
15-12-’21 
check 

Wie gaan de verkiezingen 
organiseren de komende keer? 

Ilona; Agenderen op de agenda agendapunt 
15-12-’21 
check 

Nieuwsbrief OPR Ilona delen als voorbeeld en inleverdatum 
naar Janneke en Aicha. 

 

Verkiezingen organiseren Miranda (oke?) en Ilona  

   

   

   

 
Vergaderingen OPR: 

1. 10-02-2022 met RvT en MRp 

voorkeur om fysiek te vergaderen in ‘s-Heer Arendskerke 

2. 16-02-2022 (online instemming op ondersteuningsplan) 

3. 19-04-2022 

4. 23-06-2022 

 


