CONCEPT-verslag van de vergadering van de ONDERSTEUNINGSPLANRAAD PLEIN 013
d.d. 20-03-2017 bij PLEIN 013 te Tilburg

Aanwezig:

Afwezig:
Volgende vergadering:

Marc Verheijen - penningmeester, Reggie
Graafmans, - secretaris, Tanja van den Heuvel,
Odette Neggers, Jantiena Bakker, Mary PetersLeijten, Hilde van Rijsewijk, Ron Antens, Angela van
den Broek – notulist, Theo van Rijzewijk - directeur
Plein 013
Eric Daamen - voorzitter, Carola Kluijtmans, Yvonne
Koppelmans.
30 mei 2017

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur. Omdat Eric Daamen niet aanwezig kon zijn zit Marc
Verheijen deze vergadering voor.
2. Notulen
De notulen van 24 januari 2017 worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Tanja van den Heuvel was vorige vergadering niet aanwezig en vraagt of er gesproken is over hoe scholen het
ondersteuningsbudget van Plein 013 besteden. Hier is vorige vergadering over gesproken. Theo van Rijzewijk
geeft aan dat hiervan grafieken op de website staan bij barometer: http://www.plein013.nl/barometer/bestedingbudget-school/ Van alle scholen gezamenlijk is van dit en van vorig jaar te zien of het budget besteed is aan
individuele ondersteuning, ondersteuning in groepen, teamactiviteiten of dat het gereserveerd is. Theo van
Rijzewijk is de laatste gesprekken aan het voeren met stichtingen. Naar aanleiding hiervan worden de grafieken
nog aangepast. Ook komt Theo van Rijzewijk hier in een OPR-vergadering nog een keer op terug met een
analyse.
Kort wordt gesproken over of het nodig is de MR-en te bevragen of zij van hun school weten waar het
ondersteuningsbudget van hun school aan is besteed. Aangezien een aantal van de MR-mailadressen niet
blijken te kloppen en een aantal MR-en bereikt moeten worden via de directeur, is de kans groot dat niet alle
MR-en dit hebben besproken. Er wordt besloten de MR-en niet apart te bevragen, maar om het voor nu te
houden bij de nieuwsbrief waarin dit punt ook aan bod komt.
Actie en besluitenlijst:
Het is niet bekend of punt 9 en 14 zijn uitgevoerd. Punt 9 en 14 blijven daarom open staan.
Punt 10, 11, 12 en 13 zijn afgewerkt.
3. Mededelingen en ingekomen post
Carola Kluijtmans heeft aangegeven per direct te stoppen met de OPR werkzaamheden. Einde schooljaar zou
haar termijn aflopen. Carola Kluijtmans zal zich dus niet opnieuw verkiesbaar stellen.
Bij het vertrek van Marloes Bastiaansen heeft de voorzitter een brief opgesteld om toestemming te vragen aan
het bestuur de OPR tijdelijk met een persoon minder te laten functioneren. Aangezien de OPR bezig is met het
organiseren van verkiezingen zal de voorzitter nog een keer een soortgelijke brief opstellen in verband met het
vertrek van Carola Kluijtmans.
4. Verkiezingen – Voortgang
De commissie heeft medio februari brieven opgesteld en gestuurd naar alle mailadressen. Vanuit de ouders
zijn er 5 reacties gekomen. Omdat er 3 ouders nodig zijn, zullen hiervoor dus verkiezingen komen. Vanuit de
leerkrachten zijn geen aanmeldingen gekomen. Men kan zich tot 12 april aanmelden. Het gaat om leerkrachten
uit het reguliere onderwijs. Van Yvonne Koppelmans is niet bekend of zij zich opnieuw verkiesbaar zal stellen.
Als zij zich opnieuw verkiesbaar wil stellen, kan zij zich tot 12 april aanmelden volgens de procedure.
Een stuk over de verkiezingen staat in de nieuwsbrief van de OPR die deze week verzonden zal worden.
Daarnaast zal er ook een stukje over de verkiezingen komen in de nieuwsbrief van Plein 013. Verder geven
een aantal OPR leden aan de link van de nieuwsbrief toe te voegen aan intranet / nieuwsbrief van hun
stichting.
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5. Nieuwsbrief Ondersteuningsplanraad - Voortgang.
Vandaag is de laatste tekst voor de nieuwsbrief binnen gekomen en is de mailing naar alle OPR leden
verzonden. Aan het einde van de vergadering lezen alle OPR leden de nieuwsbrief door. De nieuwsbrief kan
zonder wijzigingen verzonden worden.
6. Jaarverslag OPR Plein 013
In april 2017 moet het jaarverslag 2016 van de OPR gereed zijn. Deze dient gemaakt te worden door de
secretaris. Theo van Rijzewijk geeft aan dat een deel van het jaarverslag opgenomen wordt in het
bestuursverslag van Plein 013. Daarom moeten er een aantal zaken in staan zoals wisselingen, of er
verkiezingen zijn gehouden, hoe ouders geïnformeerd zijn etc. Theo gaat begin april aan de slag met het
bestuursverslag en zou het jaarverslag van de OPR daarom graag in de komende weken ontvangen. De
secretaris neemt het op met de voorzitter.
Na de vergadering wordt nog kort gesproken over het jaarverslag. De secretaris kan het jaarverslag van vorig
jaar gebruiken voor het verslag van dit jaar. Er zijn dit jaar geen activiteiten geweest. Wel zijn er in de
vergaderingen van 2016 gasten geweest in de OPR-vergaderingen en is het nieuwe ondersteuningsplan
vastgesteld.
7. Directie Plein 013
Quick Scan Ondersteuning
Plein 013 zit op koers rondom de verevening en is nu bezig met kijken hoe het met de kinderen gaat. Er is en
wordt nagedacht over en gewerkt aan hoe we hier zicht op kunnen krijgen op de lange termijn; kwaliteitszorg.
Het is een veelomvattende vraag die niet zomaar beantwoord kan worden. Momenteel doet een stagiaire hier
onderzoek naar. Omdat het ook aan de bestuurstafel een actuele vraag is, heeft dit geleid tot een Quick Scan.
Er is iemand ingehuurd die op korte termijn een onderzoek gaat doen. Deze Quick Scan bestaat uit een
algemene vragenlijst voor alle scholen en de vraag om voor 5 leerlingen een profiel op te stellen. Hierna zal
worden gevraagd of de scholen leerlingen op school hebben die ze 2 jaar gelden zouden hebben verwezen
en/of dat er nog leerlingen op school zitten die een rugzak hadden. Als dit het geval is, zullen er
verdiepingsvragen over deze leerlingen worden gesteld aan leerkrachten, ouders en eventueel aan de
leerlingen zelf. Omdat de IB-ers het vrij druk hebben, wordt momenteel gekeken over de deadline wat
opgeschoven kan worden. Helaas is in het onderzoek SO niet meegenomen. Vorige week heeft Theo van
Rijzewijk gesproken met de directies van SO-scholen en zij gaven aan ook geïnteresseerd te zijn. De SOscholen hebben daarom nu ook een vragenlijst gekregen. Theo van Rijzewijk verwacht eind april de resultaten
van het onderzoek te hebben.
Landelijk zijn er geen soortelijke onderzoeken gedaan. Koers VO heeft wel een onderzoek gedaan. Dit
onderzoek was echter alleen gericht op processen en niet op hoe het gaat met de leerlingen.
Evaluatie Toeleiding en O&O
Met name vanuit S(B)O scholen is er weerstand rondom de toeleiding en het aanvragen van een TLV. S(B)O
scholen hebben hier veel werk aan. Ook omdat zij te maken hebben met meerdere samenwerkingsverbanden.
Afgelopen vrijdag is een onderzoek gestart onder leiding van Jos Derksen. Tot de zomervakantie zal hij
informatie op gaan halen bij verschillende scholen. De vraag van het onderzoek is niet alleen of de procedure
korter kan, maar ook welke competenties er nodig zijn om snel en professioneel een TLV aan te kunnen
vragen. Naast efficiency zal er ook gekeken worden naar beleving. Er wordt ook een klankbordgroep
samengesteld. De verwachting is dat het onderzoek zal leiden tot een aantal aanbevelingen om de procedure
aan te passen.
Denktank Pilot SBO
Omdat er een sterke terugloop is in het aantal kinderen op SBO heeft het bestuur besloten te kijken naar de
toekomst van het SBO. Dit heeft geleid tot Denkplein Pilot SBO. De bedoeling is dat er rondom het SBO onder
leiding van een onafhankelijk voorzitter ruimte geboden wordt voor allerlei initiatieven met betrekking tot de
samenwerking van regulier en speciaal basisonderwijs. Hier kunnen mooie initiatieven uitkomen. Het is echter
wel zaak dat er niet te veel (dezelfde) initiatieven door elkaar heen gaan lopen en dat het SBO
ondergesneeuwd wordt met allerlei aanvragen tot samenwerking. Ook voor ouders en leerlingen moet het
behapbaar zijn, waardoor het vraagt om een collectieve aanpak en een één loket gedachte. Niet alle
bestuursleden zijn het hiermee eens.
Een initiatief dat hieruit is ontstaan is ‘kind in de knel’ waar leerlingen met tijdelijke problematiek tijdelijk op een
observatieplek worden geplaatst. De OPR geeft aan dat het voor Plein 013 interessant is om te kijken waarom
dit initiatief is ontstaan. Theo van Rijzewijk geeft aan dat een dergelijk initiatief is opgenomen in het
ondersteuningsplan, maar dat het niet gelukt is dit te realiseren. Het is een goed initiatief dat kan opbloeien tot
iets moois. Maar omdat het alleen beschikbaar is voor leerlingen van Xpect Primair heeft Theo van Rijzewijk
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zorgen over wat dit betekent voor de sociale kaart van het samenwerkingsverband en voor ouders en kinderen.
Verder geeft Theo van Rijzewijk aan dat SBO de middenpositie aanneemt en hij dezelfde lijn richting SO mist.
Ook met SO zijn er veel samenwerkingsmogelijkheden.
Hilde van Rijsewijk geeft aan dat het SBO zich er van bewust is dat het 2 kanten op moet en het SO helpt het
SBO hier ook wel aan herinneren. Het SBO heeft onderzoek gedaan naar hun positie door reguliere scholen te
vragen hoe ze SBO zien, waar ze SBO missen etc. Uit het onderzoek bleek dat reguliere scholen het SBO
sinds passend onderwijs missen. Daarvoor werkte reguliere scholen en SBO-scholen regelmatig samen.
Omdat er behoefte aan was is men weer op zoek gegaan naar die verbinding en daar is onder andere ‘kind in
de knel’ uit ontstaan. Er is ook behoefte aan samenwerking met het SO, maar die behoefte is niet zo sterk als
samenwerking met het regulier onderwijs.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. Daarna wordt nog even gekeken naar de teksten van de OPRnieuwsbrief en gesproken over het jaarverslag 2016.
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