Notulen OPR
Donderdag 22 maart 2018– 20.00 uur
Locatie: De Driemaster, Werfstraat 10, Dronten

1.

Opening; Marion heeft een jubileum. Gefeliciteerd!

2.

Vaststellen agenda; agenda goedgekeurd.

3.

Mededelingen/ingekomen stukken; geen

4.

Vorige notulen (17 januari); Aanvulling op OPP; Constance geeft aan dat er in
haar omgeving wel meer OPP’s op een school aanwezig zijn dan in de notulen
wordt vermeld. Miranda geeft aan dat er verschillende aanleidingen zijn om een
OPP te starten. Pagina 2; geregistreerd. Pagina 3; licht toe. OPR VO is afdeling
Lelystad en Emmeloord. Eventuele onderwerpen ondersteuningsplan en dekkend
aanbod. Marjan zoekt contact via Miranda met Marga.

5.

Update nieuwe ondersteuningsplan; Overeenstemming over de route moet er zijn
per 1 mei. Aandachtspunten nu zijn; richting en inrichting van strategische
doelstellingen, strippenkaart inzet en gebruik en jeugdhulp.

6.

Schoolondersteuningsprofielen, een analyse van het gehele
samenwerkingsverband; het stuk is moeilijk te lezen voor een aantal leden. We
proberen daar uitleg aan te geven. Is dit stuk een huidige situatie of een ambitie?
Vraag is of er nu voldoende zicht is op alle SOP’s zodat kinderen naar een juiste
school verwezen worden? Vraag is dit een toereikend instrument? Is er sprake van
een dekkend aanbod?

7.

Welkom Marga

8.

Terugkoppeling route ondersteuningsplan; Marga legt uit dat we nu in de periode
zitten van het opstellen van lokaal educatieve agenda’s (LEA), er zijn net
verkiezingen geweest, dus nieuwe raadsperiode gaat nu lopen. Highlights zijn
bekend en dat moet nu ingepast worden in het nieuwe ondersteuningsplan.

Bestuur is nog niet uit de (in) richting van het samenwerkingsverband.
Arrangementen moeten nog geëvalueerd. Er is overeenstemming over het te lopen
proces. Gemeentes zijn ook een speler omdat die ook een deel van de financiering
op zich gaan nemen. Er volgt nog een schriftelijk verzoek tot instemming over de
pijlers van het nieuw op te stellen plan aan ons als OPR. Hierop gaan we
schriftelijk, via mail op reageren, zodat we niet een extra vergadering hoeven te
beleggen.
9. Schoolondersteuningsprofiel over het samenwerkingsverband. Antwoord Marga; in de
definitieve versie komt er een balkje ambitie onder het huidige balkje. Het huidige
balkje geeft dus de huidige situatie weer. Het systeem is subjectief, informatie
achtergrond is beschikbaar vanuit NIJA. Bijeenkomst in mei voor directie en IB.
Hierin komen de volgende vragen centraal te staan; wat vinden wij een minimaal
niveau? Wat vinden wij wat de scholen minimaal moeten kunnen leveren?
Het schoolbestuur stelt uiteindelijk het SOP vast. De bedoeling is dat de SOP straks
gekoppeld gaat worden aan de pinnetjes die te vinden zijn op de website van
passendonderwijslelystaddronten. Input voor Marga over dit instrument is vanuit de
programmaraad gekomen.
10 Rondvraag; declaratie Nancy is niet uitbetaald. Marga licht toe dat het
solidariteitsprincipe is uitgebreid met nieuwkomers, crisis, pleeg ouders, voorschoolse
instroom en Down. Wijzigingen in reglement OPR. Marga zoekt dit morgen uit.
Jaarrekening 2017 4 ton positief; bedrag per leerling voor 2019 neemt af door
verevening, dit bedrag wordt nu aangevuld door dit positieve resultaat. Dit bedrag
wordt volgend jaar gestort op de rekeningen van de besturen.
Marga meldt nog dat er 2 thuiszitters zijn binnen ons samenwerkingsverband.
11

Sluiting

21.40 uur

