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Verslag van de OPR 20 juni 2018 Actie 

Aanwezig; 

Aalsmeer: Leonora Melkert 

Amstelveen: Niesje van Mourik, Liliana Lopes  

Ouder-Amstel, Yvonne Brekelmans, Nicole Prins 

SO en SBO: Mannon Houthuijs, Paula Sanders,  

Uithoorn: Marije Stolk, Ingeborg Veltman  

Amstelronde: Joost van Caam 

Verslag: Wilma van Drunen 

 

Afwezig: 

 

 

Opening en vaststelling agenda 

Welkom aan Saskia Spaargaren, beoogd lid ouder SBO, of ouder Uithoorn. Ook 

welkom aan Nilufer Alarslan beoogd lid ouder Grote Beer, Ouder Amstel. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

Verslag OPR 4 april 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

Samenstelling OPR stand van zaken 

 Ouder uit Ouder Amstel komt vanuit de Grote Beer in Duivendrecht. 

 Leerkracht uit Ouder-Amstel, het komend schooljaar wordt er blijvend 

aandacht geschonken aan de vacature. Yvonne Brekelmans wil nog een jaar 

aanblijven.  

 2x SBO-ouder 1 vanuit De Schakel en een ouder vanuit de Dolfijn. 

Afgesproken wordt dat de oudergeleding vanuit Uithoorn vertegenwoordigd 

gaat worden door de ouder van de Dolfijn. De oudergeleding van de 

Schakel wordt ook benoemd.   

 Ouder uit Aalsmeer komt vanaf september.  

Binnen de scholen nu alvast bekend maken dat er dan volgend schooljaar 2 

vacatures zijn voor personeelsleden Ouder-Amstel en Amstelveen. Ook bij de 

kernoverleggen nog meer bekendheid hieraan geven.  

Afscheid nemen van Nicole, Paula en Manon. Fijn dat jullie dit voor zo’n tijd gedaan 

hebben, namens alle betrokkenen bij passend onderwijs. Het is lastig om mensen 

hiervoor te krijgen. Meepraten is belangrijk en waardevol!  

 

 

Nieuwe voorzitter kiezen 

Niesje van Mourik meldt zich hiervoor aan, zij wil dit een schooljaar doen. In dat 

jaar kan dan een nieuw OPR lid (bij voorkeur een ouder) meedenken en zich 

voorbereiden op deze rol.  

 

 

 

 

Tussentijdse rondvraag  

Onderwerpen voor Joost: 

-geen onderwerpen  
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Jaarplanning 2018-2019 

De jaarplanning staat op de website, de volgende OPR-vergadering is op 26 

september.  

De jaarplanning wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  

 

 

Kwartaalrapportage A3 

Belangrijkste bespreekpunt: 

Acties vanuit het Ondersteuningsplan vertalen naar het SWV.  

SBO De Dolfijn geeft aan wel veel samenwerking met scholen in Uithoorn/ 

Aalsmeer te hebben. Joost beantwoordt dat het hier gaat over het SBO-GO-traject, 

dit is nog niet ingevoerd.  

Er komt een evaluatie over de jeugdhulpverlening op alle scholen in Amstelveen. 

De werkwijze is versterkt, maar er is ook tegelijktijdig een project gestart. Het 

SWV is niet betrokken bij de keuze van hulpverleners per school. Dit is een 

gemiste kans vindt het SWV, er wordt niet wijkgericht gewerkt op deze manier. De 

jeugdhulpverlener heeft nu ook de eerstelijns verwijzing gekregen. Pilot in 

Aalsmeer is goed verlopen, maar nu gaandeweg blijkt dat de werkwijze niet goed 

verloopt, zeker in Amstelveen. Ook in Aalsmeer volgt een evaluatie.  

Succes bereikt met GGD-artsen en leerplichtambtenaren vanwege de 

vrijstellingsaanvragen. Deze mogen alleen gegeven worden na toetsing van het 

SWV. 

 

 

. 

Jaarrekening en bestuur verslag 2017 

Goedkeuring van de accountant op de jaarrekening en het bestuur jaarverslag. 

Ook de RvT heeft instemming gegeven.   

Oplegger bespreken, 2017 2018 behoudend jaar, in de aanloop naar het nieuwe 

ondersteuningsplan.  

In het nieuwe plan wel keuzes gemaakt, die kostbaar zijn, maar er was door het 

positieve resultaat voldoende dekkingsgraad. De bestemmingsreserve wordt 

ingezet voor de projecten die in het Ondersteuningsplan zijn vastgesteld.  

Opmerking vanuit de accountant;  

 Er moet een contracten register komen, en het treasury statuut moet 

aangevuld worden met een treasury plan.  

 De inzet van de middelen moeten door de besturen verantwoord worden. 

Deze rapportage wordt gedeeld met de OPR. 

 

 

Terugkoppeling Inspectiebezoek 17 mei  

Na de zomervakantie wordt het rapport verwacht, het komt dan op de agenda van 

de OPR ter kennisname.  

Er wordt een mondeling verslag gegeven: 

 de verantwoording van de middelen door de besturen vindt de Inspectie 

complex. De Inspectie wil ook de plannen inzichtelijk zien van de besturen. 

Joost bespreekt dit met de deelnemersraad. 

 het SWV is een informele organisatie. Dit werkt goed, maar kan bij formele 

ingewikkelde situaties tot problemen leiden.  

 goed dat de ouders altijd aanwezig zijn bij een TLV. Echter vindt de 

Inspectie dat bij een TLV er te veel dezelfde expertise aan tafel zit. Dit kan 

tot een formele conflict situatie leiden. Joost merkt op dat hij, omdat ouders 

altijd meepraten hier geen problemen bij verwacht.  

 de governance is goed geregeld, complimenten daarvoor.  
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 de Inspectie was onder de indruk van de rondetafelgesprekken met de 

verschillende geledingen.  Er werd openhartig gesproken, niet alleen 

positief maar ook de negatieve kanten zijn belicht.  

Over vier jaar volgt een nieuw kwaliteitsonderzoek.  

 

A.V.G.  

Per 25 mei is er een en ander veranderd. Er zijn al zaken aangepast, andere zaken 

moeten nog georganiseerd worden.  

 Gegevens worden niet meer per email verstrekt maar alleen via een 

beveiligde omgeving.  

 Groeidocumenten alleen via het digitale systeem via een beschermde 

omgeving.  

 De externe functionaris gegevens bescherming wordt z.s.m. benoemd. 

 Privacyreglementen worden z.s.m. vastgesteld door de MR van he SWV. 

Er zijn geen verwerkingsovereenkomsten met scholen nodig en ook geen 

toestemming van ouders als SWV. Scholen hebben wel toestemming nodig om 

gegevens van leerlingen te delen met het SWV.  

 

 

Adviesnotitie HB+ voorziening  

Op het kernoverleg al uitgelegd, nog even korte toelichting.  

In Amstelveen is aangedrongen op een voorziening HB+ kinderen, dit zijn kinderen 

met een dubbele diagnose. Er is een onderzoek gestart. Hieruit is gebleken dat 

deze kinderen extra ondersteuning nodig hebben. In de adviesnota wordt 

uitgegaan van een aanbod op een school in Amstelveen, voor alle kinderen uit het 

SWV. De school of Understanding zal hiervoor als stamschool fungeren. Er zal in 

oktober met deze voorziening gestart worden. Kinderen kunnen hier alleen gebruik 

van maken als de school handelingsonbekwaam is betreffende het aanbod aan dat 

specifieke kind. Het zal dan ook alleen met een OT geplaatst kunnen worden.  

Het kennisniveau van de scholen moet verhoogd worden. Er wordt een HB netwerk 

opgestart, waarin ook het VO zal participeren. De HB specialisten vanuit de scholen 

worden hiervoor gevraagd.  

 

 

Rondvraag en sluiting 

Manon bedankt de OPR voor de geboden kansen en wenst de OPR veel succes.   

Joost, vraagt aan de oudergeleding om zo spoedig mogelijk de declaraties in te 

vullen. Voor deelnemers via de scholen worden de beschikkingen worden 

verzonden.  

 

Van de mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.  

 

 

 


