Verslag OPR Samenwerkingsverband VO regio Leiden
Datum:
Plaats:
Tijdstip:

Dinsdag 23 maart 2021
Microsoft Teams
17.00-18.00 uur

Aanwezig OPR:
Linda van der Zwaan
Alexander Geertsema
Theodoor Raaphorst
Jos Bauman

Docent Vlietlandcollege/ voorzitter OPR
Technisch voorzitter
Ouder Visser ’t Hooft Lyceum
Docent Waterland

Afwezig OPR
Marco David
Niels Piersma
Femke Hameetman
Jean Merlet

OOP’er/PMR-lid Marecollege (met kennisgeving)
Ouder Leystede
Ouder Stedelijk Gymnasium, Leonardo College, Vlietland College
Docent Adelbertcollege, voorzitter GMR/MR

Aanwezig SWV
Annemarije van Overschot
Janette Verboon

Directeur- bestuurder
Notulist/Secretaresse SWV VO regio Leiden

1.

Opening en welkom

2.

Nieuw OPR-lid
De heer Merlet, docent van Adelbert College.

3.

Berichten van verhindering
Ontvangen van Marco, Femke onder voorbehoud.

4.

Verslag vorige vergadering
- 26 januari 2021 (bijlage 1)
Verslag is vastgesteld.
N.a.v. punt 5: Medezeggenschapsstatuut en Medezeggenschapsreglement OPR zijn
ondertekend. Aan het Huishoudelijk reglement OPR SWV VO wordt gewerkt.
OPR heeft geen behoefte aan cursus of verdere – externe - ondersteuning. Indien
gewenst wordt Joost Vreuls ingeschakeld.
Update MR: Carla is uitgetreden. De MR zoekt haar rol binnen het team van De Delta. De
nieuw gestarte locatieleider kan hieraan bijdragen.

5.

Besteding bovenmatige reserves Samenwerkingsverband
- Sectorplan voor een snelle en doelmatige afbouw van de bovenmatige reserves swv
(bijlage 2)
Annemarije doet presentatie met een powerpoint.

1

Sheet Inhoudelijke keuze swv vo regio leiden:
- Onderwijs bij dagbesteding in bewerking samen met SWV Primair Onderwijs en Gemeente.
Sheet; Aangescherpte financiële opgave:
Nav opmerking in bijeenkomst directeuren, bestuurders en OPR is de meerjarenbegroting (MJB)
aangescherpt, reserve in 2022 wegwerken, biedt een uitloop mogelijkheid naar 2023. De
aanscherping behelst dat de signaleringswaarde binnen 2 in plaats van binnen 3 jaar gerealiseerd
wordt.

Sheet Project dekkend netwerk:
Doel 1: vso-leerlingen terugleiden naar regulier VO (diploma). Borging van dit doel hangt af van de
mate van intensieve samenwerking tussen VO en VSO. (Kostenbesparing zit in afgifte TLV’s)
Doel 2: de Symbiose-klassen van de KTS (voor leerlingen die extra ondersteuningsbehoefte hebben)
zijn een samenwerking gestart met Leo Kanner (twee vso-klassen).
Doel 3: VO en vso in 1 klas.
April-juli benutten voor inventariseren mogelijkheden.
Annemarije polst volgende week in directeurenoverleg, daarna alle schoolbesturen. Januari 2022
starten.
Linda: bestuurder van Leo Kanner op Vlietland College gesproken over dekkend netwerk (los van
swv). Besprokene past bij project onderwijs bij dagbesteding. Linda heeft nu een ‘consult’ voor een
leerling met ASS aangevraagd bij LKO.
Annemarije wil deze ontwikkeling onderbrengen in één van deze projecten.
Om doel 1 ‘inzet van VSO bij handelingsadvies, preventie en lichte ondersteuning’ te laten slagen
moet de basisondersteuning van de scholen op orde zijn, aldus Linda. Annemarije beaamt dat, heeft
daar enig zicht op.
Naast de Ontwikkelagendamiddelen (€ 100 per leerling + € 25.000, voor docent) komt de besteding
van de reserve erbij. Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor een vso-verwijzing, kunnen
gebruikmaken van de reserve welke besteed kan worden aan (individueel) maatwerk voor behoud
binnen regulier VO.
Annemarije zal de opmerking inzake de basisondersteuning meenemen als voorwaarde. Voor de
doelgroep worden randvoorwaarden gecreëerd die niet in de basisondersteuning vallen, hierbij
denken aan kleinschalig onderwijs leerlingen blijven in eigen lokaal, docent wisselt. Etc.
Sheet: Project onderwijs bij dagbesteding
Annemarije: dit vraagt een samenwerking tussen onderwijs en gemeente die financieel en juridisch
houdbaar is. Betreft leerlingen die weer kunnen toegroeien naar onderwijs en leerlingen die nooit
een school zullen bezoeken maar wel recht hebben op onderwijs. Integraal, combi zorg/onderwijs.
Ook hier tot de zomer voorbereiding en verkenning, na de vakantie start. Samen met andere
samenwerkingsverbanden om versnippering te voorkomen.
Zowel gemeente als samenwerkingsverbanden willen grip op initiatieven voor combi zorg/onderwijs.
Sheet: Oudersteunpunt
Oprichting verplicht. Annemarije heeft donderdag verkennende gesprekken met
communicatieadviseurs/ bureaus wat zij hierin voor het swv kunnen betekenen.
Vraag wat dit initiatief bij de aanwezigen oproept. Dubbelop? Annemarije bereid om ouder/leerling
bijeenkomst organiseren, info ophalen. Betreft een onafhankelijk meldpunt, op de website.
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Sheet: Input van de OPR op dit plan.
Annemarije: blij met gegeven suggesties.
Theo: het moet passend zijn binnen de school.
Jos: expertise binnen de school aanwezig. Inzetten op meer aandacht voor communicatie tussen de
scholen. Inclusiviteit, leerlingen mogen overal geplaatst worden.
Linda; begeleiding passend onderwijs altijd gericht op de leerling en niet op docent. Linda streeft
naar cultuuromslag. Bijna nieuw punt aldus Annemarije, doelen niet alleen bij zorgcollega’s in de
vingers krijgen maar ook bij de docenten. Bijv. verplichte training of ondersteuning docenten.
Alexander: vinger aan de pols mbt uitgaven van dit plan, uitdaging voor Annemarije. Bereidheid van
de scholen, nu druk met covid, en het Nationaal Plan Onderwijs (+ € 8.3 miljard). Veel
ontwikkelingen. Zijn er ook voldoende mensen voor de uitvoering.
6.

Mededelingen en ingekomen /uitgaande stukken
Geen.

7.

Rondvraag / datum volgende vergadering / vergader frequentie
2020-2021: 20 april, 6 juli
Theo: pagina van SWV Kennemerland geopend, prima als je zoiets (ouderinformatiepunt)
opent voor je website, maar hou de kosten laag.

Tevens aandacht voor uitbreiding bemensing OPR.
8.

Sluiting
Voorzitter bedankt de leden voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om
18.00 uur.
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