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Verslag van de OPR 12 juni 2019 Actie 

Aanwezig; 

Aalsmeer:  

Amstelveen: Niesje van Mourik, Liliana Lopes Marieke Tettenroo  

Ouder-Amstel, Yvonne Brekelmans 

SO en SBO: Marije Stolk 

Uithoorn: Jeannette Hautus, Ingeborg Veltman 

 

Amstelronde: Joost van Caam 

Verslag: Wilma van Drunen 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Saskia van den Broek  

Leonore Melkert 

Nilufar Alarslan 

Marion Geersen 

 

Afwezig zonder kennisgeving 

 

 

 

Opening en vaststelling agenda en nieuwe leden 

De voorzitter opent de vergadering. Welkom aan Marieke, het nieuwe OPR lid, 

personeelsgeleding vanuit Amstelveen. Er zijn nog geen aanmeldingen voor de 

vacante positie personeelsgeleding vanuit Ouder-Amstel.  

Marije Stolk biedt zich aan als voorzitter, met Joost en Wilma worden alle 

administratieve zaken geregeld.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

Verslag van de vergadering 10 april jl.  

Het verslag is verzonden, er waren geen op en of aanmerkingen op en is 

vastgesteld op de website geplaatst. Marieke ontvangt de notulen van het 

afgelopen jaar om zich in te lezen.   

 

 

Afscheid Yvonne en Niesje 

Niesje richt het woord aan Yvonne! Dank voor je inzet, vanaf de start bij de OPR 

aanwezig geweest.  Yvonne merkt op dat zij met veel plezier in de OPR heeft 

gezeten, en geeft aan dat zij respect heeft voor alle kennis die we met elkaar 

hebben.  

Joost richt het woord aan Niesje.  Dank voor je inzet. Kordaat werken, op tijd, 

maar altijd het onderwerp scherp op tafel.  Niesje bedankt met name de ouders in 

de OPR, omdat juist ouders verhelderende vragen kunnen stellen. Joost geeft 

beide dames een bon als afscheidskado. 

 

 

 

 

Informatie van Joost  

Jaarverslag  
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-boekjaar 2018, er is weer een meevaller ontvangen, zodat er weer een hoger 

reserveringsbedrag is opgenomen in het verslag. Er wordt via de begroting een 

aanspraak gemaakt om de reservering niet hoger te laten worden dan 250000 

euro.   

Van de accountant is een accountantsverslag opgesteld, daarin is als kanttekening 

opgenomen dat de reserves worden afgebouwd. 

Gevraagd wordt of de scholen de gelden vanuit het SWV wel allemaal op de 

scholen op maken. Dit wordt via de gesprekken met de besturen maar ook met de 

gesprekken met directies duidelijker dan in het verleden.   

 

Jaarplanning 2019-2020  

Ter kennisneming, de jaarplanning wordt ook voor de OPR data vastgesteld.  

 

 

Stand van zaken schoolfoto’s  

Nog niet alle scholen bezocht, er worden in de komende weken nog 8 scholen 

bezocht.  

De uitkomsten van de gesprekken verwerkt Joost tot een Staat van het onderwijs 

in Amstelland. Er blijkt nu al dat er grote verschillen zijn in de mate van 

ondersteuning op de scholen. Ook er is verschil in de SOP-s en wat de scholen 

daadwerkelijk doen. Scholen doen in het algemeen veel meer dan opgenomen in 

de SOP van de school.  

Dit past niet in de lijn van het SWV, gelukkig is het morele kompas hoger dan in 

het SOP beschreven. Binnen het SWV wordt steeds meer gekeken naar wat het 

kind nodig heeft.  

Vanwege het lerarentekort wordt er sneller een OT aangevraagd omdat de school 

het niet meer aan kan binnen de know how die er is op de school.   

De samenwerking met de gemeenten  gaat vooruit. Dit wordt ook door de scholen 

bevestigd.  

Het overall verslag wordt in de RvT, kernoverleggen en OPR op de agenda 

geplaatst en besproken. Indien blijkt dat er aanpassingen op het 

Ondersteuningsplan nodig zijn moeten deze voor 1 mei 2020 gemaakt worden. 

 

 

 

Begrotingsvoorstel  

Het verminderen van de te hoge reserveringen is uitgewerkt in de cijferbegroting.  

In de kernoverleggen en bij de deelnemersraad is onderstaand plan al besproken: 

 

-bedrag per kind per school verhogen naar 290,00 per leerling per komend 

schooljaar.  

-onderwijssoorten SBO-BAO, verder uitwerken omhet  SBO GO versneld uit te 

werken.  

-bovenschoolse voorzieningen versneld uitwerken, denk aan Kinderdagcentra, HB+ 

voorziening. 

-specialistische jeugdhulp voor SBO scholen, zodat ook daar gezinsondersteuning 

kan plaatsvinden via de jeugdhulpverlening  

-er wordt een eenmalige uitkering 25,00 per kind in juli uitgekeerd. Bestuurders 

hebben hierover overleg met de directies van de scholen om een plan te maken 

voor de besteding van deze extra middelen.  

 

 

A3 rapportage  
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De rapportage wordt nog doorgestuurd aan de OPR leden.  

Alles staat op groen.   

In Aalsmeer en Uithoorn zijn  mooie voorbeelden van arrangementen op de 

scholen vanuit het SBO. Scholen kunnen sneller expertise ontvangen vanuit het 

SBO, maar dit is in Amstelveen Ouder-Amstel nog niet helemaal gelukt.  De 

interventie komt soms nog iets te laat.  Dit is een aandachtspunt voor het 

komende schooljaar.  

In het SBO nu aan het eind van het schooljaar veel druk met de TLV-s aanvragen.  

Er zijn zorgen over de jeugdzorg transitie naar de gemeente. Wethouders worden 

hierin meegenomen door Joost. Hoe kunnen we het in gezamenlijkheid beter 

maken.  

 

Overleg met RvT 18 juni  

a.s. dinsdag is de RvT vergadering. Het overleg met de gehele OPR en RvT wordt 

doorgeschoven naar 27 november 2019.  

 

 

 

Rondvraag en sluiting 

Geen onderwerpen voor de rondvraag. Tijdens de eerste vergadering volgend 

schooljaar komt het jaarverslag OPR op de agenda.  

 

Sluiting om 20.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. Niesje bedankt ieder 

voor de inzet dit schooljaar en wenst iedereen een mooie zomer toe.  

 

 

 

 


