OPR Hoeksche Waard SWV 28.04

Jaarverslag OPR 2018-2019
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van 2018-2019 van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van
Samenwerkingsverband 28.04. De OPR is het medezeggenschapsorgaan voor SWV
28.04, bestaande uit afgevaardigde onderwijsprofessionals en ouders van de vier
deelnemende stichtingen. De voornaamste taak van de OPR is het beoordelen van het
ondersteuningsplan en daarop instemming verlenen.
Afgelopen jaar is de OPR vier maal bij elkaar geweest. Op 6 december 2018, 16
april en 4 juni 2019 heeft de OPR vergaderd. De jaarlijkse scholing vond plaats op 12
februari 2019. Hieronder volgt een samenvatting van hetgeen tijdens deze bijeenkomsten
besproken is.
De OPR en de directie van het SWV werken constructief samen om de leerlingen
in de Hoeksche Waard passend onderwijs te bieden. De directie staat open voor de
adviezen en vragen van de OPR.
Leden OPR
●
●

●
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Silke van der Bijl, personeelsgeleding Leeuwenhartschool, heeft de functie van
secretaris op zich genomen.
Rita Roodenburg, oudergeleding CSG De Waard, heeft aangegeven te stoppen met
de OPR. CSG De Waard heeft een procedure gestart om vervanging te vinden.
Inmiddels is bekend dat Lisette Schipper in schooljaar 2019-2020 de ouders van CSG
De Waard zal vertegenwoordigen.
Rien Strootman, directie SWV namens CSG De Waard, is einde schooljaar 2018-2019
met pensioen gegaan. Mariska Westdijk zal naast haar functie als directeur Onderwijs
& Identiteit van CSG De Waard de taak van directielid SWV vervullen.
Ester Oosterveen is dit jaar lid geworden van de OPR namens de ouders van ACIS,
nu De Hoeksche School.

Scholing
Op 12 februari heeft dhr. Hans van Dinteren van CNV Onderwijs een scholing verzorgd
voor de leden van de OPR. De scholing was gericht op het lezen en interpreteren van de
begroting en jaarrekening van het SWV en de rechten en plichten van de OPR in meer
algemene zin.
Het was een zeer leerzame bijeenkomst waarbij de aanwezigen meer inzicht
hebben gekregen in de betekenis en inhoud van de verschillende financiële stukken van
Samenwerkingsverband 28.04.
Behandelde onderwerpen
AVG: Mevrouw Judith Tarmond, advocaat en privacyexpert, staat het SWV bij aangaande
het juist naleven van de AVG, privacy wetgeving. De wetgeving en bijbehorende
documenten zoals het ‘Informatiebeveiligings- en Privacy Beleid’ (IPB), het
‘Privacyreglement’, ‘Protocol Datalekken en Beveiligingsincidenten’ van het SWV worden
toegelicht door Judith tijdens de vergadering.
Meldcode en aandachtsfunctionaris: De meldcode verandert per 1 januari 2019. Rien heeft
de meldcode verwerkt in het document ‘Handelingsprotocol bij signalen huiselijk geweld
en kindermishandeling’, te vinden op de website van het SWV.
Op elke school dient een aandachtsfunctionaris aangesteld moet zijn. Directie geeft
aan dat dit de SMW’er kan zijn. OPR laat weten dit niet wenselijk te vinden in verband met
privacy, hoge drempel en afstand tot de school. Een personeelslid van de school zelf heeft
de voorkeur, aangezien deze bekend is bij ouders en kinderen, er daardoor eerder een

vertrouwensrelatie is, de lijntjes kort zijn. Iedere school is vrij om zelf een
aandachtsfunctionaris aan te stellen.
Brief SBO: De beide SBO scholen hebben gezamenlijk een brief geschreven, gericht aan
de directie van het SWV en het dagelijks bestuur. Zij maken aanspraak op
grensverkeergelden die zij voor verschillende doeleinden willen inzetten. De SBO’s hebben
recht op de grensverkeergelden en zullen deze gelden derhalve ook ontvangen.
Aansluiting VO en HB leerlingen: Er worden zorgen geuit over de aansluiting van de VO
scholen op het hoogbegaafdenonderwijs. De directie van het SWV heeft dit op het netvlies
en zal hier aandacht aan besteden.
Thuiszitters: De OPR vraagt naar thuiszitters. Het is een groeiend probleem dat de OPR
terugkrijgt van de achterban. De directie geeft aan dat het SWV geen “officiële” thuiszitters
heeft wanneer men de omschrijving van de onderwijsinspectie aanhoudt. De OPR uit haar
zorgen hierover. Er zitten wel degelijk kinderen thuis die geen onderwijs krijgen. Wanneer
deze kinderen niet worden aangemerkt als thuiszitter door het SWV en niet als zodanig
worden gemeld bij de inspectie, komen er ook geen faciliteiten voor deze kinderen.
De directie wil graag samenwerken met de gemeente, de Jeugteams en Leerplicht
om voor de thuiszitters en de mogelijke thuiszitters van de toekomst oplossingen te zoeken.
Hierover heeft de directie een brief gestuurd. Vooralsnog geen reactie ontvangen.
Het onderwerp Thuiszitters blijft op de agenda staan van de OPR voor het komende
schooljaar. Wij houden vinger aan de pols.

3

Jeugdteams: De samenwerking van het SWV met de jeugdteams verloopt stroef. De
directie wil graag overleg over een constructieve samenwerking, maar vooralsnog komt dit
niet van de grond. Er zijn veel uitnodigingen geweest, maar geen reactie.
Uitbetaling leden OPR: De personeelsgeleding van de OPR ontvangt een vaste vergoeding
per vergadering. De vraag rijst of deze vergoeding conform de CAO is en of dit in
verhouding is met hetgeen in de CAO staat. Urenuitbreiding en taakbeleid bemoeilijken
deze kwestie. Vooralsnog blijft de betaling zoals afgesproken in de VOPR, bij de oprichting
van SWV 28.04. Het is een onderwerp dat bij de verschillende besturen van deelnemende
stichtingen aangekaart kan worden.
Tuk-variant: Vorig schooljaar (2017-2018) heeft de OPR niet ingestemd met het voorstel
voor een financiële prikkel voor de basisscholen om niet over de 2% verwijzingen SBO te
gaan. De directie zou zich beraden op andere manieren om de basisscholen te stimuleren
een goede afstemming op de leerlingen te realiseren en zo veel mogelijk passend
onderwijs te bieden op de basisscholen. Vooralsnog is geen alternatief voor de Tuk-variant
door de directie voorgesteld.
Financiën
De verschillende financiële stukken worden ter advies en instemming aan de OPR
voorgelegd. Rien licht de stukken toe.
 De OPR ziet graag uniformiteit in termen in de verschillende stukken. Termen in de
begroting en jaarrekening komen niet overeen waardoor bedragen niet of zeer lastig te
herleiden zijn.
 De grensverkeergelden komen niet terug in de stukken. Deze gelden fluctueren en
kunnen derhalve niet voorspeld worden in een begroting. De OPR verzoekt de
grensverkeergelden inzichtelijk maken, met name omdat dit is waar de SBO’s
aanspraak op maken, en zodat duidelijk is om welke bedragen het gaat.



De OPR verzoekt de begroting en bijbehorende realisatie naast elkaar te zetten in één
document. Dit maakt inzichtelijk in hoeverre de begroting kloppend was en maakt het
interpreteren van de volgende begroting eenvoudiger.
 De huidige begroting heeft een negatieve uitkomst. De OPR vraagt opheldering. De
directie licht toe dat er in de beginjaren van het SWV conservatief is begroot. Dit heeft
reserves opgeleverd. Door het verhogen van de basisondersteuning wordt dit weer wat
rechtgetrokken.
 Het bedrag voor de basisondersteuning is verhoogd naar 300 euro per leerling in 2019.
Deze kostenpost verklaart het negatieve getal op de begroting.
De directie heeft toegezegd dat de financiële stukken in de toekomst gedetailleerder zullen
zijn en beter op elkaar aansluiten qua terminologie.
Het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid’ is besproken. In geval van grote uitgaven
wordt de OPR betrokken.
Vooruit kijken
De OPR heeft zorgen over de thuiszitters en krijgt hiervoor signalen van de achterban.
Hoewel de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de thuiszitters of bijna-thuiszitters, is
het mede aan het SWV om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ook deze
kinderen passend onderwijs te bieden.
De OPR heeft verzoeken ingediend bij de directie om de financiële stukken in de toekomst
duidelijker en eenduidiger te presenteren. Deze verzoeken worden gehonoreerd. De OPR
is benieuwd naar de komende financiële stukken.
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Welke prikkel of stimulans - financiëel, ondersteunend of anders - biedt het SWV de
scholen die meer dan 2% van hun leerlingen doorverwijzen naar het SBO? Wat doet het
SWV voor de scholen die ruim onder dit percentage zitten? Deze vraag zal het komende
jaar opnieuw aan de directie gesteld worden.
Het Kenniscentrum zal 2021 ‘gaan draaien’. De OPR denkt graag mee met de
mogelijkheden om vanuit deze multidisciplinaire setting passend onderwijs te bieden
binnen de Hoeksche Waard.

