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Aanwezig; 

Aalsmeer: Leonore Melkert, Marion Geersen 

Amstelveen: Niesje van Mourik, Liliana Lopes  

Ouder-Amstel, Yvonne Brekelmans,  

SO en SBO: Jeanette Hautes 

Uithoorn:  

Amstelronde: Joost van Caam 

Verslag: Wilma van Drunen 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Marije Stolk 

Saskia van den Broek, Ingeborg Veltman  

Nilufer Alarslan 

 

Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

 

Voorstelronde  

Er volgt een voorstelronde.  

 

 

Verslag juni  

Het verslag van 20 juni is rondgestuurd. Afgesproken wordt dat als er geen 

wijzigingen worden gemeld bij Wilma, het verslag na 1 week op de website wordt 

geplaatst. Het is dan een vastgesteld verslag en komt niet meer terug op de 

agenda. Van de dropbox wordt geen gebruik meer gemaakt, i.v.m. de AVG. Alle 

mail documenten waar leerlinggevens of personeelsgegevens in staan worden via 

Zivver verzonden.  

 

 

Tijdsplanning, wat staat er op de planning, wensen, idealen van 

samenwerken, gezamenlijk plan (vissenkom sessie) 

Joost van Caam licht de pijlers van de komende periode toe,  

 Goede ondersteuning van leerkrachten, zeker op het gebied van gedrag.  

 HB-plus pilot opstarten, voor HB-leerlingen met een dubbele diagnose. 

 Verbinding tussen SO-SBO en regulier onderwijs.  

 Samenwerking met jeugdhulp  

 Ieder kind krijgt onderwijs, in de mate die kan, er is geen kind thuis 

Het Ondersteuningsplan wordt jaarlijks ge-update. De werkwijze van het SWV 

wordt toegelicht door Joost. Het schoolmodel (waarbij de bekostiging vooral naar 

de scholen gaat, werkt goed binnen dit SWV, er is een gedeelde 

verantwoordelijkheid met de besturen. Ouders spelen een essentiële rol bij de 

ondersteuning van kinderen, gezamenlijk met ouders, scholen en indien nodig 

derden komen tot een oplossing of eventueel een TLV.  
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Focussen op de doelen, jaarplan bespreken per kwartaal. Hoe raadplegen we de 

achterban? Graag weer vissenkomsessies organiseren in de loop van dit 

schooljaar.  

Er komt een tussentijdse evaluatie met de scholen. Joost gaat alle scholen hiervoor 

bezoeken.  

 

Joost heeft alle wethouders onderwijs en jeugdhulp in de vier gemeenten 

gesproken. Bespreekpunt is de jeugdhulp wat beter moet aansluiten bij de scholen.  

Ook de HB-plus voorziening moet opgestart worden. Deze pilot wordt gestart voor 

2 jaar. De school is geselecteerd, school of Understanding. Wel moet er extra 

jeugdhulp aanwezig zijn. HB-kinderen kunnen alleen via een aanmelding in het 

ondersteuningsteam geplaatst worden in deze voorziening.  

 

Training  

1x per jaar een training, als extra avond. Voor de volgende vergadering komt 

Niesje met een voorstel en wordt er een datum geprikt.  

 

 

Vaccinatie 

Hoe staan de scholen hierin? GGD gevraagd, scholen mogen juridisch geen 

standpunt innemen dat kinderen op een school geweigerd mogen op basis van 

geen inenting. Dit zal ook bij het kernoverleg op de agenda komen.  

 

 

Communicatie naar de scholen en (G)MR-en 

Hoe krijgen we als OPR-contact met de GMR of MR. Dit is niet helemaal gelukt in 

de loop van de afgelopen jaren. Degene die dat willen kunnen contact opnemen 

met de OPR om voorlichting te geven op de scholen.  

 

Er wordt 2x per jaar een gesprek met de RvT, leerkracht en ouder gepland. Van 

deze gesprekken wordt verslag gemaakt.  

 

Rondvraag 

Orion en de strippen. Er is een evaluatie gehouden over het systeem van strippen 

en de inzet van Orion. Hier volgt nog een rapportage over. Voor het einde van dit 

schooljaar moet hierover een besluit genomen worden over de inzet van Orion via 

strippenkaarten op de scholen. De OPR wordt hierbij betrokken.  

 

Niesje vraagt aan de aanwezigen om alvast na te denken of je wilt participeren in 

het gesprek op 11 december a.s. met de Raad van Toezicht. Bij de volgende 

vergadering wordt hierover een besluit genomen.  

Niesje sluit om 21.00 uur de vergadering.  

 

 

 

 


