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Notulen van de OPR-vergadering van maandag 14 december 2020. 
Vastgesteld op 14 april 2021. 

Aanwezig: 

OBODB    Ellen de Knegt, voorzitter (o) 
Aloysiusstichting:  Anja Wiggers (p) 
Sophia scholen:    Myrthe Jansen (o) 
Sophia scholen:    Marja Comprier (p) 
PCBO Rijnsburg:   Michael Pijnenburg (o) 
De Burcht Valkenburg  Rianne Doop (p) 
Noordwijkse School:   Arjanne Vester (p) 
Vrije scholen Ithaka:  Sandra Keizer (o) 
Secretaris:   Suzanne Deutekom 
Dick Hattenberg   MT 
 

Afwezig: 
Noordwijkse School:   Babette van Beek (o)  
Prohles:    Wiljan Meijvogel (o) 
Spec. Onderwijs Leiden:      Tjitske Wolters (p)  

PCBO Rijnsburg:   Marja Bouwmeester  
     (nieuw OPR-lid, komt waarschijnlijk volgende vergadering 
 

 

1.  Opening, inchecken en mededelingen 

 

Mededelingen: 

 

Personele situatie SWV 

Jack blijft nog afwezig, met Marlieke gaat het de goede kant op. Er zijn twee mensen ingehuurd die 

tijdelijke ondersteuning bieden. Binnenkort wordt gestart met de werving van een nieuwe directeur 

(zie bijlage voor concept werkplan). 

Afspraak: Suzanne regelt namens de OPR een beterschapsbloemetje voor Jack. 

   

Doorschuiven diverse bijeenkomsten 

Oorspronkelijk stonden de MARAP en Evaluatie Passend Onderwijs op de agenda. Als gevolg van 

Corona is een aantal belangrijke bijeenkomsten rond deze thema’s afgelast. 

Afgelaste/ doorgeschoven bijeenkomsten: Studiedag 18/11 en Bestuursvergadering + Zeedag 7/12.  

Op 25 januari 2021 is nu de eerstvolgende  bestuursvergadering gepland, gekoppeld aan de Zeedag, 

gevolgd door 29 maart. Zie ook agendapunt 4.  Dick geeft een korte toelichting op de inhoud van 

deze dag en vraagt of de OPR op 25 januari een afvaardiging kan sturen.  
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De leden van de OPR zijn verbaasd over het doorschuiven van de genoemde bijeenkomsten. Corona 

zou in deze tijd van digitale communicatie toch geen reden meer moeten zijn van het cancelen van 

bijeenkomsten. De OPR zal in elk geval de mogelijkheid bekijken om tussen 25 januari en 7 april 2021 

nog een extra vergadering in te plannen. Leden die op 25 januari aanwezig kunnen zijn kunnen dat bij 

Suzanne melden. 

(de vergadering van 25 januari is uiteindelijk verschoven naar 29 maart. Deel 2 vindt plaats op 26 mei 

21)  
 

Begroting 2021 

Ook de begroting 2021 stond in het activiteitenplan voor december geagendeerd. Er wordt dit 

schooljaar nog gewerkt met de begroting 20/21. Momenteel vindt een oriëntatie plaats op een 

nieuw model jaarbegroting (model Infinite). Het is nog te vroeg dit onderwerp nu te agenderen. De 

verwachting is dat de begroting en het jaarverslag pas in de vergadering van juni geagendeerd 

worden.  
 

Terugkoppeling inspectie 

Suzanne heeft via de mail een korte terugkoppeling gegeven. Dick vult aan: 

Het inspectieverslag is nog niet binnen (wordt eind januari verwacht), maar de inspectie heeft een 

positieve mondelinge terugkoppeling gegeven. De score op de standaarden die de inspectie gebruikt 

zijn als volgt: 

- resultaten: goed 

- kwaliteitszorg: voldoende 

- kwaliteitscultuur: onvoldoende. Het bestuur heeft een goed te realiseren herstelopdracht 

gekregen op het gebied van governance en intern toezicht, evenwichtige bezetting OPR, 

duidelijkheid bieden over overstapprocedure en in het OP duidelijker schetsen wanneer het 

bestuur tevreden is (kwaliteitscriteria) 

- verantwoording: voldoenden 

- rechtmatigheid besteding middelen: voldoende 

- doelmatigheid: geen oordeel 

Reflectie Dick: 

Het gesprek met de inspectie verliep prettig, er was ruimte in  het gesprek voor eigen inbreng en 

toelichting. De inspectie heeft positieve feedback uit verschillende hoeken ontvangen. Het bestuur 

was voorbereid op de kritiekpunten in het kader van de kwaliteitscultuur en verder blij verrast met 

de positieve bevindingen t.a.v. het dekkend netwerk en het bieden van een passende plek aan 

kinderen. Het predikaat “goed” is een kroon op het werk van ieder. 

Terugkoppeling werving onafhankelijk voorzitter 

Wiljan heeft via de mail een terugkoppeling gegeven en is tevreden over hoe de procedure is 

verlopen. Per 1 januari 2021 wordt Marius Voerman als onafhankelijk voorzitter benoemd. Er zal nog 

een afspraak worden ingepland voor een kennismaking met de OPR.  

Klankbordgroep 

De bijeenkomst van de klankbordgroep is gepland op 14 januari, 14:30 uur. Wiljan zal aanwezig zijn 

bij de klankbordgroep.  
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Extern deskundige inclusief onderwijs 

Anja heeft op advies van Dick voorgesteld Hans Schuman, Hogeschoolhoofddocent Seminarium voor 

Orthopedagogiek (MEN) en Onderzoeker lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht, uit te nodigen 

voor de vergadering van 7 april. Suzanne heeft inmiddels contact met hem gelegd en zal verder met 

hem afstemmen. 

3. Notulen en actielijst 12 oktober 2020 (vaststellen)  

N.a.v. de notulen: 

Agendapunt 4: Belangrijk om te blijven checken wat het antwoord van het bestuur is inzake 

bemensing OPR (taakuren). Dit loopt al (te) lang, vindt de OPR en ook de inspectie heeft hier een 

opmerking over gemaakt. Dick neemt dit punt wederom mee in de volgende bestuursvergadering. 

Tekstueel:  

Op pagina 2 onder kopje MT wordt een zin niet afgemaakt.. Ingan-ingang.  

Pagina 3 onder kopje MT, 2 maal het woordje ook (Ook de TLC-werkzaamheden gaan ook....)  

Pagina 3 onder kopje terugkoppeling klankbordgroep: documentvan-document van. 

De notulen worden met inachtneming van bovenstaande aanpassingen vastgesteld. 

  

Actielijst: door de afwezigheid van Marlieke heeft de website vertraging opgelopen. Arjanne en 

Myrthe zullen via de mail nog reageren op de teksten die nu geplaatst zijn.  

 

4. In gesprek met het MT  (informatief, advies) 

Onderwerpen:  

notitie Zeedag 
Aan de OPR is gevraagd om vooraf te reageren op de notitie, zodat vragen en opmerkingen op 25 
januari meegenomen kunnen worden. De vragen en opmerkingen zijn doorgestuurd naar Dick. 
Samengevat: 
  
 

- Hoe verstevig je de brede basisvoorziening en met welke netwerkpartners werk je samen?  
- Hoe wordt specialistische jeugdhulp effectief georganiseerd? (hiervoor is soms al 12 

maanden wachttijd?  

- Opname in dezelfde pedagogisch-didactische setting van kinderen die wel en geen 

ondersteuning nodig hebben wordt als het moeilijkste doel genoemd. Zou in deze stap niet 

gekeken moeten worden naar: 'Wat werkt in het S(B)O?' 'Wat zou meegenomen kunnen 

worden naar het BaO om de basisondersteuning te verstevigen en een stevige preventieve 

basis te bieden qua gedrag?' 

- In het plan lijkt er geen oog te zijn voor "peer"contact. In de HB kennen we dit, maar ook 

voor kinderen met ADHD, Toss of iets dergelijks is het ook fijn om kinderen te kennen die 

anders zijn, net als jij. (Idee: meerdere schooloverstijgende groepjes in een wijk/dorp voor 

HB, toss, ADHD ed, zodat ze andere kinderen ontmoeten met herkenning. Gespecialiseerde 

scholen op bepaalde vlakken, dus niet inzetten op alles binnen de handelingsbekwaamheid, 

maar de basisondersteuning eerst verdelen over de scholen en rouleren.) 

- Wat zijn  de ideeën als het gaat om het vergroten van de handelingsbekwaamheid van het 

regulier BaO? Zorgpunt: Hoe ga je dit organiseren als de teams al overvraagd zijn en er 

weinig ruimte is voor "extra". Komt er extra geld voor deze ondersteuning? 
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- Wat is/wordt de rol van de Onderwijsinspectie: inclusief onderwijs versus 

resultaatgerichtheid vanuit de inspectie? 

 

Actie- en besluitenlijst 

Acties Wanneer? Wie? 

WEBSITE 

Myrthe en Arjanne reageren op de 

teksten die nu op de website staan via 

info@swv-db.nl 

 

December 2020 

 

MT, Marlieke 

Myrthe, Arjanne 

SAMENSTELLING OPR 

MT zet het punt wederom op de agenda 

van het bestuur 

 

Januari 2021 

 

MT, bestuur 

VERGADERINGEN, NOTULEN, PLANNING 

2/12/19: Het bestuur ontvangt de 

notulen van de OPR, MT deelt reactie 

OPR in het bestuur. 

 

Elk kwartaal 

 

 

MT 

 

 

FINANCIËN 

22/6  

De inzet van reserves  in relatie tot het 

weerstandsvermogen blijft een 

aandachtspunt voor de OPR  

14/12 Begroting en jaarverslag worden 

pas na 7 april geagendeerd. Financiele 

commissie wordt tijdig uitgenodigd.  

 

 

Jaarlijks 

 

OPR, financiële commissie 

 

 

 

MT, financiële commissie 

Besluiten 2020/2021 Onderwerp Datum 

Vaststellen notulen 22 juni 2020 notulen 12/10/2020 

Vaststellen jaarverslag 2019/2020 Jaarstukken 12/20/20 

Vaststellen activiteitenplan 2020/2021 Jaarstukken 12/10/20 

   

   

mailto:info@swv-db.nl
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-  

Afkortingenlijst 

 

AB 

AED 

  

 

Ambulante begeleiding 

Ambulante Educatieve Dienst 

AMK  

AOB 

AVG 

Advies- en meldpunt kindermishandeling  

Algemene Onderwijs Bond 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BAC Benoemingsadviescommissie 

EED Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

FG Functionaris Gegevensbescherming 

CVB College van Bestuur 

CJG 

DUO 

GGD 

Centrum voor Jeugd en Gezin  

Dienst Uitvoering Onderwijsinstellingen 

Gemeenschappelijk gezondheidsdienst 

HB Hoogbegaafd 

HGW  Handelingsgericht werken  

HLT Hillegom, Lisse, Teylingen 

HR Holland Rijnland 

IA Integraal Arrangeren 

IB Intern Begeleider 

IDN Innovatie Dekkend Netwerk 

JGT Jeugd- en gezinsteam 

  

LEA  Lokale educatieve agenda  

MARAP Managementrapportage 

MBO  Middelbaar beroepsonderwijs  

MT Managementteam 

OCW  Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

OBODB Openbaar Basisonderwijs Duin en Bollenstreek 

OOGO Op overeenstemming gericht overleg 

OO Onderwijsondersteuners 

OP Ondersteuningsplan 

OPP Ontwikkelperspectiefplan 

OPR Ondersteuningsplanraad 

OT Ondersteuningsteam 

OS Onderwijsspecialist 

PDCA Plan, do, check, act  

PGB  Persoonsgebonden budget  

PO  Primair onderwijs of in combinatie met raad: PO Raad als de 

besturenorganisatie  

RBL Regionaal Bureau Leerplicht 

REA  Regionale educatieve agenda  
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SBO 

SH 

Speciaal basisonderwijs 

Slecht Horend 

SMW Schoolmaatschappelijk werk 

SO Speciaal onderwijs 

SOP Schoolondersteuningsprofiel 

SWV Samenwerkingsverband 

TLC Toelaatbaarheidscommissie 

TLV 

TOS 

Toelaatbaarheidsverklaring 

Taalontwikkelingsstoornis 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VO  Voortgezet onderwijs  

VSO  Voortgezet speciaal onderwijs  

VVE  Voor- en vroegschoolse educatie  

WBP  Wet bescherming persoonsgegevens  

WLZ Wet langdurige zorg 

WMO  Wet maatschappelijke ondersteuning  

WMS 

WOOZ  

Wet medezeggenschap scholen  

Wet Ondersteuning Zieke Leerlingen 

WPO  Wet op het primair onderwijs  

ZMO  Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 

ZML 

ZVW  

  

Zeer moeilijk lerende kinderen 

Zorgverzekeringswet  

-  

 


