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Verslag van de OPR 6 februari 2019 Actie 

Aanwezig; 

Aalsmeer: Leonore Melkert 

Amstelveen: Niesje van Mourik, Liliana Lopes  

Ouder-Amstel, Yvonne Brekelmans 

SO en SBO: Marije Stolk 

Uithoorn: Jeannette Hautus 

Amstelronde: Joost van Caam 

Verslag: Wilma van Drunen 

 

Afwezig met kennisgeving: 

In Saskia van den Broek  

Ingeborg Veltman 

 

Afwezig zonder kennisgeving 

Marion Geersen 

Nilufar Alarslan 

Saskia van den Broek  

 

 

 

 

Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

Verslag van de vergadering 28 november jl.  

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

vastgesteld op de website geplaatst.  

 

 

Kwartaalrapportage  

De rapportage wordt besproken. 

Belangrijkste punten: 

Bij het LEA in Amstelveen is internationalisering en ruimtegebrek op de scholen 

besproken. Ook het VO is daarbij aanwezig. Er is al tweetalig onderwijs voor VO. 

Door de aanhoudende stroom van nieuwkomers, is er een stevige uitdaging voor 

de scholen. De aanvraag voor de IGBO school is goedgekeurd door het ministerie.  

Op deze IGBO school kunnen kinderen geplaatst worden die voor korte tijd (1-2 

jaar) in Nederland zijn, . Er wordt een eigen bijdrage aan de ouders gevraagd. en 

de uitdaging is nu om per 1 sept. te starten. Ouders betalen een bijdrage voor de 

kinderen. Leerlingen krijgen IPC onderwijs op de school  

Als SWV, is er aandacht over de stroom met kinderen die in de reguliere scholen in 

de groepen komen. Het traditionele onderwijs sluit soms niet meer goed aan. Joost 

bezoekt de scholen die dit probleem aangeven, om hier over te praten. 

 

De schoolfoto’s worden in maart-april afgenomen op de scholen door Joost en een 

Amstelronde specialist.  
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Samenwerking Jeugdwerk. Samenwerken met de gemeente Amstelveen Schakel 

en Wending. In Uithoorn is iets minder enthousiasme. Dat maakt het lastig .Een 

deel van de post onvoorzien, wordt creatief ingezet vanuit het SWV om een FTE 

jeugdhulp te financieren op het SBO. Belangrijk onderdeel van de jeugdhulp op de 

SBO school is de doorverwijzingsmogelijkheid door de jeugdhulpverlener. De door 

het SWV bekostigde jeugdhulpverlening op de SBO school wordt als pilot uitgezet, 

met als doel een uiteindelijke bekostiging vanuit de gemeente. De gemeenten zijn 

naar een nieuwe bekostiging toegegaan. Er is al een deel ingekocht, 

vooruitbetaalde zorg, er was een enorme overschrijding van de begroting.  

Opgemerkt wordt dat de gemeente de regierol heeft in de jeugdhulp. Ga hier als 

SWV niet te ver in mee financieren.  

 

Enthousiast over de kernoverleggen die nu geweest zijn. Morgen het volgende 

overleg. De deelnemersraad was zo goed als compleet!  Naar aanleiding van de 

discussies in de kernoverleggen.  

 

Volgende keer terug op de agenda.  

 

HB + plus en het netwerk  

Netwerk HB+, is gestart Dit netwerk kan de scholen helpen bij het in kaart 

brengen van de eventuele problemen, en het verbreden van kennis van HB 

specialisten. Heel positief en goed bezocht. Netwerken is halen en brengen, 

samenwerken en kennis verbreden binnen de scholen. Praktijkervaring wordt 

hierin meegenomen.  Er wordt aansluiting gezocht met VO scholen. Een 

gezamenlijke subsidie hiervoor is aangevraagd.  

HB +voorziening, de plannen zijn hiervoor geschreven. Er is een leerkracht 

aangesteld bij de School of Understanding. Er is echter nog geen formele 

toezegging vanuit de gemeente.  

Volgende keer terug op de agenda 

 

 

Amstelronde dag  

Mooi programma, er zijn voldoende aanmeldingen, maar er kan nog ingeschreven 

worden.  

Terug op de agenda OPR, hoe kan de verbinding komen tussen de 

professionalisering op de scholen en de verschillende netwerken.  

 

 

Verslag RvT  

Dit wordt nog naar de RvT verzonden. Er zijn geen vragen over het verslag.  Fijn 

dat dit gedeeld kan worden. Gezocht wordt naar een goede invulling van de 

overleggen voor de RvT en OPR. 

 

 

Nascholing  

Nascholing met trainers op 20 maart, in een tweede instantie met de hele RvT. De 

datum van het gesprek met de RvT is nog niet vastgesteld. Joost zal hier ook bij 

aanwezig zijn.  

 

 

Jaarverslag OPR  

Door Leonore opgesteld er zijn geen vragen hierover.  

Het jaarverslag wordt vastgesteld.  
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Rondvraag en sluiting 

Marije; er is spanning ontstaan doordat de SBO en SO scholen vol zitten. 

Amstelronde denkt out of the box. Hoe lukt het om te arrangeren binnen het 

passend onderwijs, navragen bij de kernoverleggen. Op de volgende vergadering 

graag op de agenda. Er is veel grensverkeer, maar er zijn ook veel meer 

verwijzingen vanuit het SWV. De OPR wil hier graag zicht op krijgen.  

 

Nieuwe directeur de OPR is niet bekend bij haar. Hoe hiermee om te gaan. Wellicht 

bespreken in de kernoverleggen. In het afstemmingsoverleg bespreken.  

 

De voorzitter dankt ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.00 

uur.  

 

 

 


