
 

 

Ondersteuningsplanraad  

VERSLAG 25 september 2019 | SWV 27.08 

WWW.AMSTELRONDE.NL 

Verslag van de OPR 25 september 2019 Actie 

Aanwezig; 

Aalsmeer: Leonore Melkert 

Amstelveen: Liliana Lopes Marieke Tettenroo  

Ouder-Amstel, vacant 

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, Marion Geersen, Nilufar Arlasan 

 

Afwezig zonder kennisgeving 

 

 

 

Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter( Marije Stolk) opent de vergadering. 

Marion Geersen en Nilufar Arlasan hebben aangegeven te stoppen met de 

werkzaamheden voor de OPR. Saskia komt volgende vergadering wel weer.  

Een korte voorstelronde volgt. 

 

 

Organisatie OPR 

 

Hoe willen we vergaderen 

Marije vraag om ideeen rondom de vergaderstructuur.  

-gevraagd wordt om wat meer toelichting mee te sturen bij de stukken voor de 

vergadering, zodat duidelijk is wat de status van een stuk is.  

-het ondersteuningsplan meer als onderlegger gebruiken, zodat duidelijk is waar 

welke stukken bij horen.  

- gerichte vragen maken tijdens het OPR overleg voor de bestuurder, zodat er een 

actievere rol is voor OPR leden tijdens de vergadering.  

 

Aan en afwezigheid deelnemers OPR  

Er zijn verschillende vacatures binnen de OPR, in de statuten staat dat vanuit alle 

regio’s een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten plaats nemen in de 

OPR.  De invulling van vacatures is niet eenvoudig gebleken. Is het nodig om 

vanuit elke regio een afvaardiging te hebben? 

De personeelsgeleding wil graag vanuit alle regio’s een afvaardiging, zaken kunnen 

in de verschillende regio’s anders georganiseerd zijn. Voor ouders ligt dat wat 

genuanceerder.  

Afgesproken wordt om de bezetting te houden zoals het nu is. Wilma van Drunen 

zal de vacatures uitzetten in brede zin, ouders en personeel.  Dit onderwerp wordt 

ook tijdens de kernoverleggen besproken.  

-Ouder amstel, ouder en leerkracht 
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-Aalsmeer, ouder 

SO en SBO; ouder 

-Uithoorn; personeelslid 

 

Rooster van aftreden 

Marieke Tettenroo    2019-2022 

Jeanette Hautus       2018- 2021 

Liliane Lopes            2018-2021 

Leonore Melkert        nog aanblijven 

Ingeborg Veltman     2017-2020 vervanger zoeken in Uithoorn personeel voor het 

komend schooljaar, of eerder indien mogelijk.  

Marije Stolk              nog aanblijven  

 

 

 

Inhoud 

Jaarverslag  

Het jaarverslag bevat de activiteiten van het afgelopen schooljaar is opgesteld 

door Leonore. 

Gevraagd wordt naar de definitie van een thuiszitter. Een thuiszitter is een kind die 

langer dan 6 weken niet naar school gaat. Geen artikel 5 leerlingen.  

Geen opmerkingen over het jaarverslag. Vastgesteld zonder aanpassingen.  

 

Evaluatie Ondersteuningsplan 

Hoe wordt dit aangepakt? Afspraken hierover zijn: 

-welke punten zijn belangrijk? 

Gaat het over de plannen die zijn gerealiseerd, of kijk je naar de A3 plannen waar 

problemen zijn opgenomen? 

Aan Joost vragen hoe het Ondersteuningsplan geevalueerd kan worden? 

Maak voor jezelf voor de volgende vergadering een groslijst met een aantal 

vragen,  en kijk naar de uitwerking in het A3.  

 

A3 jaarplan 

Welke punten bespreken we met Joost? 

-PO-VO samenwerking 5.5, op PO van alles georganiseerd rondom een kind, hoe is 

dat op het VO georganiseerd.  

-Passend onderwijs voor kinderen met lastig gedrag, 2,3 en ook 2.2 

-NT2 kinderen hoe gaat het daarmee? 2.1 

-thuiszitters gemist wordt een werkwijze rondom een kind. Je bent erg aan het 

pionieren hiermee. Wie is verantwoordelijk voor wat op welk moment. Dit is heel 

lastig omdat het zo divers en leerlingafhankelijk. Wie is casemanager van een 

casus?  

 

 

Lopende zaken 

Training RvT, Marije neemt contact op met de ambtelijk secretaris van de RvT. Hij 

neemt contact op met BMC over het vervolg.  

Dit is op 27 november a.s. wat kunnen onderwerpen zijn? 

-wat zijn de verwachtingen en rollen van de RvT en OPR, hoe trek je samen op?  
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Met bestuurder 

 

A3 rapportage 

Vandaag op de agenda bespreken; 

PO-VO binnen po van alles rondom een kind in ondersteuning 

Vanuit het SWV is er verbinding gezocht met het SWV VO. Er wordt 5x per jaar 

een overleg gepland.  

Het verschil in PO en VO zit vooral in verschillende manieren van aanpak. Ook het 

verschil tussen basis en extra ondersteuning is niet zo duidelijk in het VO. Er wordt 

als snel naar een oplossing in het VSO gezocht.  In het PO heeft het SWV een meer 

ondersteunende rol, in het VO wordt het geld passend onderwijs bijna volledig 

naar de VO scholen overgemaakt. Zij kopen de zorg dan vervolgens in bij bijv. 

Altra. Er is veel discussie over deze werkwijze. Amstelronde is geen partner in het 

gesprek bij de kernprocedure. (de overleg groep overstap PO-VO). Er is nu een 

pilot gestart in Uithoorn om al in groep 7, het VO op casusniveau mee te laten 

kijken bij de advisering van VO. Ook bij handelingsverlegenheid van het VO kan 

een leerkracht hulp vragen bij de leerkracht van groep 8 waar de leerling vandaan 

komt.  

Voorgesteld wordt om als OPR PO contact te zoeken met de OPR van het VO SWV. 

Joost zoekt uit wie dat is en legt een eerste contact.  

 

Passend onderwijs voor kinderen met lastig gedrag, SBO-GO 

Geconstateerd is dat de budgetten verhogen naar de basisscholen niet heeft geleid 

tot minder instroom SBO en So. De SBO scholen hebben meer geld gekregen om 

meer hulp te bieden aan de basisscholen bij hulpvragen. Dit moet uitgebreid 

worden, en zal ook gedaan worden. Het staat onder druk, want er is ook in het SO 

en SbO een nijpend leerkrachtentekort. Wellicht toch inhuur bij externe partijen.  

Goed dat het plan op de rol staat om te evalueren.  

Beweging van SBO-GO, de druk is hoger geworden, geconstateerd is een 

moeizame samenwerking met de Bascule. Dit is een enorm probleem, ook bij 

andere SO scholen. Er wordt veel hulp gevraagd bij Orion, zij zijn heel 

behulpzaam. Extra financiering voor SBO is daarom nodig, om de SBO-Go te 

realiseren. Ook de gemeente, met speciale jeugdhulp, gaat naar het SBO. 

Er ligt een belangrijke rol voor Orion, om meer hulp binnen de scholen, aan 

leerkrachten te geven. Dit wordt ook bij de kernoverleggen besproken. Het gaat 

over het professionaliseren van het ondersteuningsteam en de scholen zelf. Denk 

aan het inzetten van een gedragsspecialist op de school.  

Joost zoekt artikel blad passend onderwijs, over participatie van ouders in de 

groep, gezamenlijk met de jeugdhulp (ouder kind adviseur) op de school.  

 

NT2 leerlingen,  

Stand van zaken (internationalisering) Amstelveen heeft veel instroom van 

kennismigranten. Omdat er ook in Amstelveen weinig woningen zijn, breidt de 

internationalisering zicht uit binnen het hele SWV. Het vraagt veel van 

leerkrachten. De taalklassen hebben hierin een positieve rol in.  

De IGBO (Amstelland International school) start op 1 oktober. Deze school zal voor 

de regio leerlingen  voor tijdelijke kennismigranten opnemen. Als vestiging het 

doel is van de kennismigrant, dan gaan kinderen naar de normale scholen.  

Er zijn in Amstelveen veel projecten gestart, van de taalklassen en Internationale 

school, tot ambulant taalondersteuners voor alle scholen. Zij kunnen leerkrachten 

 



 

 
4 WWW.AMSTELRONDE.NL 

ondersteunen in het geven van juist onderwijs. Het netwerk taalondersteuning 

wordt uitgebreid, zodat meer leerkrachten kunnen aansluiten. De gemeente 

Amstelveen stelt zich hierbij positief op.   

Niet elk kind met een tweede taal, heeft een ondersteuningsvraag. Ze moeten 

goed Nederlandse les krijgen Dit wordt met de besturen besproken.  

Amstelveen heeft een 5e uitgangspunt, Amstelveen wil uitbreiden tot zo’n 100000 

inwoners. Er zijn gesprekken gaande over de op te richten nieuwe school in de 

Scheg met de bestuurders.  

 

Thuiszitters naar de volgende vergadering.  

 

Evaluatie Ondersteuningsplan wat is de verwachting voor de OPR? 

Er zijn verschillende elementen voor een evualatie zoals in het jaarplan 

opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vissenkomsessie. (leerkrachten en 

of ouders). Dit wordt door Joost in gang gezet, met thema’s uit het 

Ondersteuningsplan.   

 

Voorstel is om de volgende vergadering  op 27 november om 19.00 uur te starten 

zodat er ruimte is voor een vergadering van de OPR. Marije overlegt dit met de 

RvT. 

  

 

Rondvraag en sluiting 

Geen onderwerpen voor de rondvraag. 

 

Sluiting om 21.30 uur onder dankzegging aan aanwezigen.  

 

 

 

 

 


