Verslag van de vergadering van de ONDERSTEUNINGSPLANRAAD PLEIN 013
d.d. 10-9-2018 bij PLEIN 013 te Tilburg

Afwezig:

Ester Scheepens – voorzitter, Marc Verheijen penningmeester, Reggie Graafmans – secretaris,
Mary Peters-Leijten Odette Neggers, Lieke Hendriks,
Hans Toemen, Margot Schuren, Neeltje Olieslagers,
Aline van Stiphout, Sylvia Metsaars, Theo van
Rijzewijk, directeur Plein 013 vanaf punt 7, Angela
van den Broek – notulist.
Eric Daamen

Volgende vergadering:

22 oktober 2018

Aanwezig:

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur.
2. Notulen
Van de meest recente vergadering op 26 juni zijn geen notulen gemaakt.
Notulen d.d. 5 juni 2018
- Pagina 1, aanwezigheid: Alina moet zijn Aline.
- Pagina 1, punt 2a, 1e alinea, laatste zin moet zijn: kan het niet op een andere manier dan door het weer
in compartimenten in te delen.
- Pagina 1, laatste alinea, 3e regel: beste moet zijn best.
- Pagina 3, 1e alinea, laatste zin: eigen moet zijn eisen
- Pagina 3, 4e alinea, 1e zin: informatie zal moet zijn zal informatie
De notulen worden met deze wijzigingen goedgekeurd. Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat de bestuursleden
bij naam genoemd worden in het verslag. In het tweede gedeelte van de vergadering zal met de directeur van
Plein 013 besproken worden of dit wel of niet wenselijk is.
Actie en besluitenlijst d.d. 5 juni 2018
 Punt 21: de OPR heeft deze informatie nog niet ontvangen. De voorzitter doet navraag bij de directeur van
Plein 013.
 Punt 26: de OPR heeft geen nieuwsbrief verzonden. Besloten wordt dat de OPR de verkiezingen in februari
onder de aandacht brengt als ook het nieuwe plan ingaat. Het punt verkiezingen wordt op de agenda gezet.
 Punt 27: de personen op de reservelijst SO zijn benaderd, maar hier is niets uitgekomen. De OPR besluit
een verzoek in te dienen om tot aan de volgende verkiezingen met 11 personen door te gaan.
 Punt 35: De voorzitter heeft dit teruggekoppeld aan de directeur van Plein 013. Deze heeft echter
aangegeven dat het bestuur dit liever niet wil in verband met een drukke agenda.
3. Mededelingen en ingekomen post
De voorzitter merkt op dat zij benaderd is door de Gemeenteraad. In het kader van een soort inwerktraject wil
een wethouder meer weten over passend onderwijs. Hiervoor gaat de Gemeenteraad met besturen en ouders
in gesprek. De voorzitter is gevraagd om in 10 minuten haar ervaring met passend onderwijs te vertellen en
hierbij ook te benoemen dat zij voorzitter is van de OPR. De voorzitter geeft aan dat zij haar ervaring zal delen,
maar daarbij niet in zal gaan op haar functie bij de OPR. Indien de gemeenteraad meer over de OPR wil weten,
dan mogen zij aansluiten bij een OPR vergadering. De mail die de voorzitter hieromtrent heeft ontvangen stuurt
zij door naar de leden van de OPR.
De OPR leden hebben aan het einde van de middag een mail ontvangen van de directeur van Plein 013 over
het nieuwe ondersteuningsplan. Deze mail wordt volgende vergadering besproken.
4. Doornemen begroting en realisatie
De penningmeester licht toe dat de begroting hetzelfde is als vorig jaar. Zoals ieder jaar is er een budget van
€20.000,-. Het is niet gelukt hier binnen te blijven, maar de werkgroepen hoeven niet opgenomen te worden in
de realisatie. Wat te veel besteed is, wordt volgend jaar berekend.
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5. Bezetting OPR
In de vergadering van 26 juni is besloten om deze vergadering bij alle OPR leden na te gaan of zij nog op hun
plek zitten en of zij nog aan de voorwaarden voldoen. Zowel ouders als leerkrachten mogen twee termijnen lid
zijn. Omdat eind vorig jaar de termijn van zeven personen verstreken was, wil de OPR de termijnen opnieuw
bekijken.
Na inventarisatie blijkt dat alle OPR leden aan de eisen voldoen. Van 4 OPR leden is eind dit schooljaar de
termijn afgelopen. Eén OPR lid zal na de goedkeuring van het nieuwe plan stoppen, één OPR lid stopt na deze
termijn, één OPR lid wil zich herkiesbaar stellen en één OPR lid twijfelt hier nog over. Dit punt wordt in februari
nog een keer geagendeerd.
In het reglement staat nu beschreven dat OPR leden terstond herkiesbaar zijn. Dit wil niet zeggen dat men
automatisch herkozen wordt. Volgende vergadering wordt het reglement nader besproken en eventueel
aangepast.
6. Vergaderplanning
De voorzitter heeft 12 juli een datumprikker gestuurd voor de vergaderplanning. Niet iedereen heeft deze
datumprikker ontvangen / ingevuld. De voorzitter controleert of alle mailadressen kloppen en stuurt de
datumprikker nog een keer naar de personen die de datumprikker nog niet ingevuld hebben.
De voorzitter heeft veel vergaderingen ingepland. Deze data staan in principe allemaal vast, maar gaan alleen
door wanneer er twee weken voor de vergadering concrete informatie aangeleverd wordt door de directeur van
Plein 013. De voorzitter koppelt dit terug aan de directeur van Plein 013.
In het overleg op 26 juni heeft de OPR afgesproken om een keer bij iedereen op school te vergaderen. Iedere
vergadering wordt bekeken waar de volgende vergadering plaats zal vinden. De volgende vergadering vindt
plaats op De Achthoeven in Udenhout.
De directeur van Plein 013 komt binnen voor het tweede deel van de vergadering.
7. Bezetting OPR
Sinds dit schooljaar bestaat de OPR nog maar uit 11 personen. De OPR heeft de reservelijst benaderd, maar
hier is niets uitgekomen. Het voorstel van de OPR is om dit schooljaar door te gaan met 11 personen, zodat de
verkiezing gecombineerd kan worden met de verkiezingen voor volgend schooljaar. De directeur van Plein 013
merkt op dat SO zich wel vertegenwoordigd moet voelen. Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat er verschillende
SO scholen via verschillende wegen benaderd zijn, maar niet gereageerd hebben.
De directeur van Plein 013 geeft aan akkoord te zijn met het voorstel om dit schooljaar door te gaan met 11
personen. Verder adviseert hij tijdig te beginnen met de verkiezingen aangezien de MR-en van de scholen echt
moeten gaan werven. De MR doet voordracht en alle MR-en van een bepaalde sectie kiezen. Vanuit de OPR
wordt het idee geopperd om de OPR leden naar de MR vergaderingen te laten gaan, zodat de OPR
verkiezingen meer gaan leven. De voorzitter geeft aan dat dit meegenomen wordt bij het bespreken van de
verkiezingen.
8. Nieuw ondersteuningsplan: de stand van zaken
Er is een verzoek gedaan aan de inspectie om het lopende plan aan te houden tot 1 februari 2019. Hier is geen
reactie op gekomen. De verwachting is dat hier ook geen reactie meer op komt aangezien het wettelijk verplicht
is om elke 4 jaar een plan te maken en Plein 013 dit na 2 jaar al heeft gedaan.
Tegen het einde van vorig schooljaar is het conceptplan bekeken en besproken door het bestuur. Een breed
gedragen reactie van het bestuur was dat eigenaarschap nadrukkelijker terug moest komen in het plan.
Het eigenaarschap zal op 3 domeinen meer zichtbaar worden:
1. Middelen. Vermoedelijk zal worden overgegaan tot volledige bekostiging van scholen. Maar bij meer ruimte
voor scholen hoort ook meer verantwoordelijkheid. De vraag is wel hoe de bekostiging van bijvoorbeeld
nieuwe kleuters zal gaan. En wat gaat dit betekenen voor het naleven van de zorgplicht? Het bestuur wil
dat de transitie naar het werken in wijken sneller gaat en wil expertise behouden.
2. Ondersteuning aan scholen. De ondersteuning aan scholen is nu nog centraal georganiseerd. Zo worden
de consulenten aangestuurd door Plein 013. Hoe kan de aansturing meer vanuit scholen komen?
Waarschijnlijk komt er een soort van expertisecentrum. Het is wel van belang dat de centrale aansturing
niet helemaal verdwijnt en dat men de collectieve agenda niet uit het oog verliest.
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3. Voorzieningen. De positie van de voorzieningen moet onderzocht worden. Worden scholen hiermee
duurzaam geholpen of wordt er juist afstand gecreëerd? Er moet meer verbinding gemaakt worden met TPrimair.
Het ondersteuningsplan wordt een globale beschrijving. De uitwerking kan in andere documenten of komt later.
De directeur van Plein 013 wil ook de missie en visie nog eens expliciet tegen het licht houden. In de missie en
visie moeten uitspraken komen over inclusief onderwijs en thuisnabij. Ook moet de missie en visie aansluiten
bij de missie en visie van het voortgezet onderwijs.
De directeur van Plein 013 stelt voor dat de OPR (of een delegatie) tijdens het schrijven van het plan meeleest
en mee discussieert over heikele punten. Het plan zal worden aangeleverd in verschillende blokken, zoals
middelen, kwaliteitszorg en SOP’s. Per blok zal de directeur van Plein 013 benodigde expertise inhuren.
De voorzitter van de OPR stuurt de planning van de OPR vergaderingen naar de directeur van Plein 013. De
directeur van Plein 013 maakt, gekoppeld aan de planning van de OPR, een planning met de beschrijving van
de verschillende blokken. Deze planning stuurt hij naar de voorzitter van de OPR. Het tempo zal hoog liggen,
maar kwaliteit staat voorop. Indien nodig zal het plan nog verder uitgesteld worden.
De OPR wil het bestuur betrekken. De directeur van Plein 013 geeft aan dat de bestuurstafel besloten heeft om
dit niet formeel in te richten, maar dat het bestuur wel eens per jaar wil aansluiten bij de vergadering. Het
bestuur heeft een expertise-/ klankbordgroep ingericht die het proces op hoofdlijnen gaat volgen, bestaande uit:
Marius Liebregts, Anneke Doorman, Dave Ensberg, Carin Zandbergen en Ludy Meister. De OPR merkt op dat
zij geen structurele vertegenwoordiging vanuit het bestuur wil, maar dat zij afstemming wil met het bestuur over
het nieuwe ondersteuningsplan. De OPR kan het bestuur hiertoe zelf uitnodigen.
9. Rondvraag
De voorzitter vraagt of de namen van bestuursleden wel of niet genoemd mogen worden in de notulen. De
directeur van Plein 013 geeft aan dat zowel hij als andere bestuursleden altijd namens het bestuur spreken. Het
is daarom niet van belang wie er wat zegt. Het is echter ook niet nodig om de notulen van vorige vergadering
aan te passen. Voor komende vergaderingen zal in de notulen gesproken worden van bestuur en directeur
Plein 013.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
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