OPR Hoeksche Waard

SWV 28.04

Notulen OPR
Dinsdag 16-4-2019
Start met OPR: 20.00
Start met directie: 20.15
Locatie: de Ark
1. Opening
Aanwezig: Louise, Marjon, Jovanka, Ester, Tineke, Debbie, Els, Monique, Silke, Joyce,
Debby, Pierre, Rien
Afwezig: Rita
2. Agenda en notulen 6-12-2018
Vastgesteld
3. Mededelingen:
- Rita stopt ermee (ouder CSG), moet nieuw lid komen, CSG is bezig met het werven.
- Graag de wens vanuit OPR om de mededelingen vanuit directie niet meer mondeling toe te
lichten, alleen vragen vanuit OPR te stellen, ivm dat het erg tijdrovend is
4. Financien
Vragen vanuit OPR
-

Realisatie & begroting is lastig naast elkaar te leggen, termen komen niet overeen.
Vaak niet. Bedragen kloppen niet helemaal. Het is een grote puzzel. Kunnen we hier
meer duidelijkheid over krijgen?
Bijv. versterking basisondersteuning / doorbetaling schoolbesturen is dat dezelfde term?
- Negatieve getal is hoe te verklaren?
- Grensverkeergelden >> komt niet duidelijk terug in de begroting
Directie kan toelichten
-

-

Ontwikkeling begroting is een groeiproces geweest ook voor het SWV.
In het begin is er op een voorzichtige conservatieve manier ingezet in de begroting,
later bleek dat dit meeviel. In 2019 toen de begroting van start ging is er een flinke
graai in de reserves gedaan, om het bedrag wat over was naar beneden te brengen.
Daarom is het nu 300,- per leerling.
Negatieve getal is te verklaren uit het feit dat het bedrag per leerling voor de
basisondersteuning hoger wordt.
Grensverkeergelden is niet opgenomen in de begroting, omdat hij niet vast staat,
maar fluctueert.

We ontvangen ook een toelichting op papier. De begroting zal in het vervolg gedetailleerder
worden.
5. Verzoek brief SBO

Vraag OPR:
-

Hoe zit het met de grensverkeergelden, gaan die niet naar de schoolbesturen? Dit
blijkt namelijk uit de brief SBO.

Directie:
-

Nee, nooit naar de schoolbesturen gegaan. De SBO scholen kwamen zelf met deze
vraag en hebben recht op deze gelden, dus dit gaat ook gebeuren. Het is relatief
gezien maar een klein bedrag.

Vraag OPR:
-

Moet dit in het ondersteuningsplan / begroting worden opgenomen?

Directie:
-

Ja, dit kan in de volgende begroting

Vraag OPR:
-

Hoe zit het dan met gelden w.b.t. SBO lln met een TLV naar regulier binnen het
samenwerkingsverband?

Directie:
-

Daar staat wat tegenover, hier staat een stukje over in het ondersteuningsplan. Voor
specifieke vragen kan hier een belafspraak over gemaakt worden met Pierre.

Alles is opgehelderd.
6. Rondvraag
OPR: Stakingsdagen worden niet uitbetaald, hoe zit dat? Waar blijft het geld dan?
Directie: Dit is iets voor de besturen / GMR
OPR: Moet de SMW de aandachtsfunctionaris zijn of ben je hier vrij in als school (staat in de
vorige notulen) of is dit al een besluit?
Directie: Nee, maar de aandachtsfunctionaris moet wel goed geschoold zijn. Er wordt een
studieaanbod binnen het SWV hiervoor aangeboden.
OPR: Thuiszitters hoe zit het precies? Er is onduidelijkheid. Hoe kun je een OPP maken
voor een leerling die thuiszit? Het is een groeiend probleem.
Directie: Dat valt mee, er zijn officieel niet veel thuiszitters. Dit gaat teveel over inhoud, moet
een keer terug komen of een belafspraak maken.
OPR: Ja, dat is goed. Maar we moeten ons wel realiseren dat er ook geen faciliteiten in de
Hoeksche Waard komen (omdat er dus volgens het protocol/de inspectie nog geen thuis
zitters zijn omdat ze nog wel 1 uurtje komen lego-en op school), dat baart mij wel zorgen.
Directie: Wij willen een samenwerking met het Jeugdteam & leerplicht over ‘mogelijke/in de
toekomst’ en echte thuiszitters. Daar is een brief over gestuurd. Hoe krijgen we die in
beweging? Samenwerking met de gemeente.
In juni zetten we dit onderwerp opnieuw op de agenda!

7. Betaling OPR
OPR: Hoe gaan we het doen met de betaling, willen we gaan voor 60 uur of voor het bedrag
wat nu is afgesproken?
Directie: Deze regeling is eerder in overeenstemming gekozen. Kom met een concreet
voorstel vanuit de personeelsgeleding.

__________________________________________________________________________
Punten voor de volgende vergadering:
- Thuiszitters
- Betaling OPR
- Volgende keer vergaderen we op de Bommelschool in Heinenoord

