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Onderwerp: Bespreking Ondersteuningsplan 2016-2020 

Mevr. Dijkgraaf vraagt waar het OP allemaal al gepasseerd is. Het vastgestelde concept met het 

bestuur is al geweest. Vanmiddag (24-03-2016) heeft er overleg plaatsgevonden met de gemeente. 

Wij zijn de laatsten die het inzien. Formeel hoort de OPR het voor 1 feb. te ontvangen, maar dat was 

te kort dag.  

Tot 22 april kunnen er aanpassingen gemaakt worden in het OP.  

Hoofdstuk 1 

Er is een brinnummer bekend voor het samenwerkingsverband. Dit is Brinnr. 24-02 passend 

onderwijsnu.nl 

Hoofdstuk 2 

Blz. 6: Het blijft lastig om het aantal plaatsingen bij so en sbo scholen goed te controleren. Het totaal 

aantal so leerlingen is zeker gedaald.  

Blz. 7: Mevr. Oosterhuis is benoemd als coördinator.  

Hoofdstuk 3 

Alle mensen die werken voor het samenwerkingsverband werken met een jaarcontract.  

Hoofdstuk 4 

Hoogbegaafde leerlingen worden in dit OP duidelijker vernoemd in het samenwerkingsverband. 
Waarom zitten hoogbegaafde lln. in dit plan?  
Hoogbegaafde kinderen hebben ook extra onderwijsbehoeften, daarom horen ze in dit plan thuis. 
Accretio heeft sinds kort ook masterclass-hoogbegaafdheid.  
 
Blz. 14: het stuk over Rehoboth is erg veranderd. Rehoboth wil graag zoveel mogelijk kinderen 
binnen de stichting houden. De pilot tussen Kentalis (cluster 2) en Rehoboth is een groot succes.  
 
De OPR uit zijn zorg over de vele geruchten dat kinderen te lang op het basisonderwijs blijven, 
waardoor o.a. de relaties tussen ouders en bo dusdanig verstoord worden. Met regelmaat hoort de 
OPR dat ouders hun kind hierdoor niet meer terug willen plaatsen op het bo.  
 
Hoofdstuk 5 

Een groot expertisecentrum is van de baan. Ieder schoolbestuur heeft nu zelf een expertisecentrum.  

Blz. 17: ergotherapie wordt door mevrouw Oosterhuis toegevoegd.  

  



Hoofdstuk 6 

TC bestaat uit drie mensen. Daarnaast wordt afhankelijk van het dossier een vierde/vijfde persoon 

uitgenodigd. Binnen Accretio en Rehoboth zit er nog een filter tussen. Voordat het dossier naar de TC 

gaat, wordt dit dossier door een ander ‘loket’ bekeken. Dit ‘loket’ kan het dossier afwijzen.  

De OPR uit zijn zorgen over de verschillende manieren van informatievoorzieningen naar ouders voor 

de stappen die genomen worden om een kind naar het so of het sbo te verwijzen. Wij zien dit niet 

terug in het plan. De informatievoorziening moet duidelijker en eenduidiger volgens de OPR.   

Hoofdstuk 10 

De cijfers t.o.v. de meerjarenbegroting van het vorige plan zijn nu veel positiever. Het 

samenwerkingsverband zat eerst in de negatieve cijfers. Nu wordt de begroting in geen enkel jaar tot 

2021 negatief begroot. De cijfers van de laatste drie jaar worden nog wel in de nabije toekomst 

aangepast.   

 

Bijlagen 

Hoe zit het met de privacy tussen IB-ers? Informatie staat op blz. 52. Dit mag wel wat duidelijker 

genoemd worden.  

 

 


