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Aanwezig

Dilek Çelik-Koç, Gerwin Knippenborg, Henk Hollander, Jan Willem Huitink,
Jill Bröcker-Hulshof, John Berends, Mieke Eskes, Monique Groot Landeweer,
Willem Hogenkamp, Wim Mijnen en Frank de Vries

Afwezig m.k.

Ester Esselink, Thomas Helmers, Mous Lehman en Jan Put

Afwezig z.k.

Guus Limonard

Datum en Tijd

dinsdag 25 november 2014 van 19.30 tot 21.00 uur
rondleiding Intermetzo Rekken 19.00 uur

Plaats

Intermetzo Rekken

Notulist

Ingrid Weeke

Opening en vaststellen agenda
Monique opent de vergadering. Er zijn een paar wisselingen geweest binnen de OPR, daarom vindt er
eerst een kort voorstelrondje plaats.
Kennismaking met het bestuurslid SWV Slinge-Berkel Frank de Vries

Waarom is er niet gekozen voor een Raad van Toezicht (RvT)?
Frank beantwoordt deze vraag. Er is bewust gekozen voor het niet benoemen van een RvT,
voornamelijk om alle onderliggende organisaties en besturen dicht bij het proces te betrekken.
Om de directie te ondersteunen is er een dagelijks bestuur (DB) gekomen. Dit DB bestaat uit Jan Put,
Frank de Vries, Monique Hol en Ton Edelbroek. Het DB bereidt de bestuursvergadering voor. In de
bestuursvergadering worden de besluiten genomen.
De meeste organisaties die betrokken zijn bij het SWV hebben een College van Bestuur en een Raad
van Toezicht. Kies je binnen het SWV voor een RvT, dan zou deze RvT zijn eigen RvT moeten gaan
controleren. Dat is niet de bedoeling.
Monique Groot Landeweer informeert naar de uitspraak dat het SWV niet kan failliet gaan. Frank de
Vries geeft toelichting.
Het SWV heeft een gezamenlijke pot met geld. De vraag is hoe dit geld wordt ingezet.
We hebben te maken met een verevening. Als alle leerlingen die nu in het speciaal onderwijs zitten
moeten worden bekostigd, dan kan het SWV dit betalen, maar is er geen geld meer voor andere
zaken. Momenteel investeert het SWV geld zodat de reguliere scholen ondersteuningsstructuren/
punten kunnen opzetten wat mogelijk zal leiden tot minder leerlingen in het VSO.
Het SWV bouwt momenteel een reserve op.
Afgesproken is dat het SWV dat een toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling afgeeft, ook moet
betalen voor die leerling.
Het SWV is aan het uitzoeken hoe het komt dat er in onze regio zoveel VSO leerlingen zijn. Kinderen
die ergens anders in Nederland wonen, krijgen binnen ons SWV onderwijs (justitieel).
Deze kinderen worden nu bij ons meegeteld. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kan ons het exacte
aantal echter nog niet aanleveren.
Het SWV heeft een bezoek gehad van de inspectie. Zij zeggen dat er op de werkvloer veel meer
gebeurt, dan dat er genoemd wordt in het ondersteuningsplan. Binnen de scholen is er veel expertise
aanwezig (ook AB cluster 2, 3, 4).
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De wet Passend Onderwijs is slecht voorbereid. De zorg voor de kinderen moet geborgd worden met
veel minder geld. De knelpunten waartegen de samenwerkingsverbanden aanlopen, worden
gecommuniceerd in de landelijke bijeenkomsten met het ministerie.
Kiezen voorzitter OPR

Toelichting: kiezen secretaris - evt. Ingrid Weeke vanuit het SWV
Afgesproken is dat Jan Put een afspraak maakt met de gekozen voorzitter. Samen bespreken zij het
huishoudelijk reglement.
Graag een voorzitter voor een termijn van minimaal 2 jaar.
Henk Hollander stelt zich beschikbaar als voorzitter. Monique Groot Landeweer wil Henk wel
vervangen bij afwezigheid.
Ingrid (secretaresse van het SWV) wordt de secretaris van de OPR. Zij is de schakel tussen OPR en
directie SWV.
Ontwikkelingen binnen SWV Slinge-Berkel, waaronder OOGO (op overeenstemming
gericht overleg)
Het OOGO bij de gemeente Berkelland heeft plaatsgevonden. Hierbij was o.a. wethouder Han Boer
aanwezig. Er is gesproken over de Voormekaar teams. Onze zorg is dat jeugdzorg als een aparte tak
wordt ingebouwd; de vraag is of dit werkbaar is?
N.a.v. het OOGO is er overeenstemming bereikt onder voorwaarde. Dit is echter niet goed op papier
gekomen. Zoals het nu op papier staat gaat het SWV niet akkoord.
Primair Onderwijs is ook niet akkoord gegaan.
Nu is het zo geregeld dat een school rechtstreeks kan bellen met b.v. Lindenhout of Tactus. Deze
organisaties declareren bij de overheid.
Straks wordt het zo geregeld dat de hele verantwoordelijkheid voor de tweedelijns zorg bij de
gemeente komt te liggen. Zij beheren ook de financiën. Huisarts en jeugdarts/schoolarts mogen
doorverwijzen. Hiervan kan het SWV gebruik maken.
Decentralisatie AWBZ. Samen met de gemeenten aan het kijken hoe hier vorm aan te geven.
Beste plek wat betreft onderwijs, maar ook wat betreft verzorging.
Dilek heeft de vraag gesteld waarom er geen docent Schaersvoorde meer lid is van de OPR.
De afspraak is gemaakt dat er van de 11 besturen er 1 afgevaardigde in de OPR plaats neemt. Dit
mag een ouder zijn, maar mag ook een docent zijn.
We streven ernaar dit gelijkwaardig te verdelen (50% ouder, 50% docent). Wanneer een OPR lid zijn
taak neerlegt, wordt steeds gekeken of het wenselijk is om een ouder te vragen of een docent
(afhankelijk hoe de verhouding op dat moment is). Voor Intermetzo, Harreveld en Korte Dreef is het
bijvoorbeeld lastiger om ouders te krijgen voor de OPR.
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Rondvraag en sluiting
Mieke

Website SWV Slinge-Berkel, tabblad Aanmelden.
Dit is alleen voor aanmelden VO en LWOO/PrO (en niet voor VSO).
Actie Ingrid: naam tabblad “Aanmelden” aanpassen.
Afgesproken is dat er 3 a 4 keer per jaar wordt vergaderd. Dit hangt af van de
ontwikkelingen die er zijn. Er wordt op wisselende dagen vergaderd.
De OPR mag ook zonder de aanwezigheid van de directie vergaderen. Dit kan evt. vooraf
aan het gezamenlijke overleg. De voorzitter neemt hierin het initiatief.

Jan Willem

Cursus van het Steunpunt Passend Onderwijs bezocht betreffende de OPR. Was een hele
interessante bijeenkomst. Ook interessant voor de OPR-leden.

Gerwin

Voor het aanmelden en voor het toelaten van leerlingen is, uitzonderlijk de 6 weken
zomervakantie, een termijn van 6 weken vastgelegd. Dit is wettelijk bepaald.

Monique GL

Vanaf groep 7 kan er b.v. door de ortho SWV al worden meegekeken met een leerling.
Dit gebeurt op verzoek van ouders en/of de school. Deze afspraak is gemaakt met het PO.
Afspraken LWOO? Monique GL wordt uitgenodigd een keer met Ton hierover te komen
praten.

Monique H

Per 1 maart 2015 stopt Monique als adjunct directeur SWV Slinge-Berkel.

Actie Ingrid: de nieuwe leden de statuten toesturen (deze zijn voor één jaar vastgelegd).
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