
 

Verslag 19 april 2022 
Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kind op 1 

19 april 2022 
Tijdstip: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Deestraat 
 
Aanwezig:  
Ineke, Janneke, Ilona, Dennis, Pieternel, Miranda, Ineke, Judith, Madeleine  
 
Afgemeld: Hester, Aicha, Nicole, Karen, Ad (dagelijks bestuur) 
 
 

1. Opening en mededelingen 
er zijn 3 leden die afgemeld hebben, Ad zou aansluiten vanuit DB, hij heeft zich 
ziekgemeld. Ilona komt later. 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Verslag vorig overleg +actiepunten (bijlage ‘verslag’) 
 

Goedgekeurd. Actiepunten zijn uitgevoerd 
 

4. Uitslag OPR verkiezingen 
4 vacatures, 7 kandidaten.  
Ouders: Anita van Sprundel (Tweern, Ozeo), Jolanda Sabben-de Wit. (Jan van 
schengen, Prisma),  Lianne van de Ketterij (Acaiahof, Onze Wijs)  
Personeel: Werner Braspenning IB er Onze Wijs.  
Ze zijn alle 4 uitgenodigd voor de volgende vergadering. 
De andere kandidaten zijn gemaild en gevraagd of ze op de reservelijst van de OPR 
willen staan. 
 

5. Tussenevaluatie jaarplan 2021-2022: 
Aansluiting zorg-onderwijs blijft ingewikkeld maar komt wel stap voor stap verder. 
Periodiek overleg met 6  tot 8 van de 10 gemeenten. Over individuele kinderen.  
Soms op uitvoeringsniveau. Soms over thuiszitters. Zorgen van bepaalde 
zorgaanbieders. Altijd met wederzijdse toestemming van ouders. Soms concrete 
vragen. Zorgarrangementen school, opvoedingssituaties, vervoer, verzuim. Wie 
bekostigt wat…? Over mensen om de situatie heen.  
Schouwen Duiveland en Goes nog niet. Ander systeem met jeugdconsulenten die 
aan school verbonden zijn. Zoals jeugdverpleegkundigen bij de andere gemeenten. 
 

6. Formatieplan 
De MR heeft er naar gekeken het formatieplan dat is gekoppeld aan de 
meerjarenbegroting. Het knelt een beetje, want AB-ers hebben het heel druk. Het 
SWV wil geen wachtlijsten. Er zijn momenteel zware casussen. Covid gerelateerd 



 

misschien. We weten nog niet goed hoeveel het budget wordt volgend kalenderjaar. 
Wijziging op blz 8. Fasemodel, als we in moeten krimpen wat doen we dan? Fase 
van behouden noodzakelijke deskundigheid is naar boven gehaald. 
Fysiek medisch is bijv. krap bezet (met name in de toekomst door gemiddelde 
leeftijd). Nadenken over wie, wat, waar verschillende poppetjes kunnen vervangen. 
 

7. Meerjarenbegroting is nu vooral voor de korte termijn, omdat de gelden voor 2023 
nog niet bekend zijn. 3,5 % weerstandsvermogen blijft nu. De MJB is gebaseerd op 
dat je nog niet weet wat je gaat krijgen, dus nu op de oude/huidige regeling. 
Bedragen spannend. 
Penningmeester zegt: grote getallen zitten bij S(B)O en Arrangementen en bijdrage 
basisondersteuning aan de lastenkant. 
Bijdragen voor basisondersteuning zou je indien nodig kunnen aanpassen en dan win 
je of verlies je. Zo kun je de begroting beïnvloeden. Knop waar je zonder grote 
gevolgen aan kan draaien als het nodig is. Schoolbesturen medeverantwoordelijk.                

            Instemming: OPR stemt in met de meerjarenbegroting. 
Onderliggende risico’s (risico-analyse) zijn niet aangepast omdat in de huidige 
systematiek niets veranderd is. Die wordt herzien zodra de nieuwe getallen binnen 
zijn.  

 
8. Rondvraag 

Madeleine: i.v.m. oudersteunpunt op 11 mei, 19.30u. Avond voor ouders over 
gesprekken voeren. Website teksten bekijken, hoe ervaar je Kind op 1, hoe word je 
betrokken, communicatie.  Wat zijn de behoeften van ouders voor wat betreft 
oudersteunpunt. 
Volgende vergadering agendapunt:  

- nieuwe voorzitter 
- data OPR volgend schooljaar 
- OPR-uitje/afscheid aftredende leden 

 
9. Sluiting 

 
  



 

 
 
 

Wat: Wie: Wanneer: 

Nieuwe OPR leden uitnodigen 
voor 23-06-2022 

Ilona april 2022 

Nieuwe OPR leden toevoegen 
aan de mailing 

Ilona en Arno april 2022 

Rooster van aftreden 
actualiseren met de nieuwe 
leden 

Ilona april 2022 

   

   

 
Vergaderingen OPR: 

 

1. 23-06-2022 

 


