
 

 

Ondersteuningsplanraad  

VERSLAG | 4 april 2018 | SWV 27.08 

WWW.AMSTELRONDE.NL 

Verslag van de OPR 4 april 2018 Actie 

Aanwezig; 

Aalsmeer: Leonora Melkert 

Amstelveen: Niesje van Mourik, Liliana Lopes  

Ouder-Amstel, Yvonne Brekelmans 

SO en SBO: Mannon Houthuijs, Paula Sanders,  

Uithoorn: Marije Stolk, Ingeborg Veltman  

Amstelronde: Joost van Caam 

Verslag: Wilma van Drunen 

 

Afwezig: 

Nicole Prins 

 

 

Opening en vaststelling agenda 

Niesje van Mourik opent de vergadering bij afwezigheid van Nicole Prins. De 

agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

Verslag OPR 21 februari 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

Ondersteuningsplan 2018-2022 

Het communicatiestuk is toegevoegd aan het OP, maar de paragraaf 6.6 is niet 

gevonden. Wordt straks gevraagd aan Joost.  

Marije merkt op dat er in het OP niet wordt gesproken over de nieuwe AVG wet. 

Dit wordt nagevraagd aan Joost.   

Het plan ziet er mooi uit en is goed leesbaar!  

 

 

Samenstelling OPR – uitzetten verkiezingen  

Vanuit de verkiezing ouderlid OPR Aalsmeer is mevrouw Geersen als nieuw lid 

gekozen.  

De volgende vacatures ontstaan in juni 2018: 

-personeelslid Ouder-Amstel 

-ouderlid Ouder-Amstel 

-ouderlid SBO 

-personeelslid SBO, wordt opgevuld door Marije Stolk 

-Ouderlid Uithoorn 

Afgesproken wordt: 

Wilma stuurt de vacature teksten digitaal door aan de OPR leden en directies van 

de scholen. OPR leden zullen actief contact opnemen met de directeur en MR van 

de school.  

Tijdens de IB-bijeenkomsten liggen er geprinte setjes vacature teksten klaar, 

zodat ook zij mee kunnen denken over de invulling van de vacatures.  

 

 

 

 

Gesprek RvT - onderwerpen  

Tijdstip 19.30 Yvonne Brekelmans komt niet goed uit aan Joost wordt gevraagd of 

dit tijdstip aangepast kan worden.   
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Onderwerpen voor het gesprek: 

-samenwerking gemeenten 

-rooster van aftreden OPR,  

-uitleg toezicht kader, 

-terugkoppeling van de schoolbezoeken 

Gevraagd wordt om een agenda voor de bijeenkomst.  

 

Tussentijdse rondvraag  

Geen onderwerpen 

 

 

Ondersteuningsplan  

Welkom aan Joost 

Het communicatiestuk is toegevoegd aan het OP. Tijdens de vergadering blijkt dat 

de leden van de OPR niet de juiste versie OP hebben ontvangen. Deze is ter 

vergadering via mail aan de leden toegestuurd.  

Staat er in het OP ook iets opgemerkt over de AVG wet? Joost zoekt dit nog even 

na en zal er nog een paragraaf over opnemen.   

Het is een mooi helder stuk geworden, met een duidelijke opdracht aan de 

scholen.  

De OPR stemt in met het OP.  

 

 

Meerjarenbegroting 2018-2022 

Dit wordt als verkorte bijlage toegevoegd aan het OP. Omdat deze 

meerjarenbegroting nu onderdeel is van het OP, moet hierover ook instemming 

komen van de OPR.  

Joost licht de begrotingswijzigingen toe. Zijn de middelen toereikend? De 

algemene reserve moet op niveau blijven, dus de uitgaven moeten hiermee in de 

pas blijven. Het eindbedrag is aangehouden, alleen zijn er aanpassingen 

opgenomen ten opzichte van: 

-de plannen rondom de taalklassen. De bekostiging hiervoor vindt plaats via 

arrangementen per leerling. Dit verandert voorlopig niet, totdat er een oplossing is 

gevonden voor de verschillende manieren van werken binnen de gemeenten.  

-Ook de opzet van een eventuele HB+ voorziening zal niet direct volledig ingezet 

worden, maar zal via een opbouw gestart worden.  

-verandering sturingsbudget (ondersteuningsmiddelen op een andere manier 

inzetten) Eerst de middelen opmaken die de scholen hebben gehad, als deze 

gebruikt zijn extra geld inzetten vanuit het bestuur, daarna extra ondersteuning 

aanvragen bij het SWV.  

Dit geeft de eerste twee jaar een negatieve begroting, daarna weer positief. De 

algemene reserve is in de toelichting en in de jaarrekening opgenomen.  

  

Scholen vinden het uitermate positief dat scholen niet meer hoeven te betalen voor 

de verwijzingen. Gebleken is dat het verrekening systeem heeft niet bijgedragen 

aan een verminderde verwijzingen. Met een vast budget kun je als school 

planmatiger beleid maken.  

  

SBO en SO worden scholen niet meer als bulk genoemd, de verdeling van de 

middelen moet nog verder uitgediept worden per school.  

De begroting wordt ook toegelicht tijdens de kernoverleggen.  

 

 

. 
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Rooster van uittreding OPR en gesprek RvT op 10 april  

Tijdstip bezoek 19.30 is onhandig, kan dit nog aangepast worden? Joost gaat dit 

aanpassen in de agenda, 18.00 - 18.45 Liliane en Yvonne komen (voor een 

broodje wordt gezorgd). Er wordt een agenda voor het overleg opgesteld en naar 

de deelnemers verzonden.  

 

Rooster van aftreden: 

Het rooster van aftreden is besproken. Bij de vacatureplekken wordt meer input 

vanuit de OPR leden gevraagd. Ook worden de IB-ers gevraagd naar mogelijke 

kandidaten voor de OPR.  

 

 

Inspectiebezoek 17 mei a.s.  

Rooster is bijna gereed. De oudergeleding van de OPR is uitgenodigd als 

gesprekspartner. Dit zal in de middag plaatsvinden Mannon Houthuijs en Liliane 

Lopes zullen de OPR vertegenwoordigen.  

Er zijn die dag verschillende gespreksronden met de diverse gremia. Daarna volgt 

een gesprek met de bestuurder. Aan de hand van de uitkomsten van de eerste dag 

worden de gesprekken voor de tweede dag bepaald.   

 

 

Rondvraag en sluiting  

Amstelronde dag was een goede dag, met name de verdiepingsworkshops zijn 

goed geëvalueerd. Wel was er een lager deelnamepercentage. Dit kan aan de 

planning liggen van de diverse besturen.  

 

Voorgesteld wordt om op 20 juni om 17.30 uur een etentje te plannen 

voorafgaand aan de vergadering. Niesje organiseert een etentje op de Bouwerij 

met eten van twee Syrische koks! 

Met het scheiden van alle leden, etentje plannen 20 juni voorafgaand aan de 

vergadering. Iedereen stemt hiermee in. 17.30 eten en daarna vergaderen.  

 

Er is een masterclass Passend Onderwijs gehouden voor de RVT-s van diverse 

besturen. De bijeenkomst is goed gewaardeerd en bleek verhelderend te zijn voor 

de diverse RvT-ers.   

 

Joost is benaderd door de MR-en van de Grote Beer en Bekema school voor een 

uitleg over Amstelronde. Er is nog geen datum vastgesteld. Zodra deze bekend is 

zal Joost OPR leden benaderen om mee te gaan.  

 

AVG 

Rondom de AVG worden verschillende veiligheidsystemen in gevoerd m.b.t. tot het 

ophalen van leerling gegevens. Ook de toestemmingsvraag aan ouders is 

ingebouwd in het systeem. Met Amstelronde specialisten is afgesproken dat er 

geen mail meer verspreid wordt over leerlingen.  

Met alle besturen uit het SWV wordt een gebruikersovereenkomst aangegaan.  

 

Niesje sluit om 21.00 uur de vergadering.  

 

 

 

 


