
Bijeenkomst OPR 
 
Datum: 26-10-2016 
 
Aanwezig: Esther Rennen (ouder SCPO), Dirk van Urk (ouder Rehoboth), Wendy Roowaan (teamlid 
AVES), Gonda Wiskerke (teamlid Accretio), Ina Oosterhuis (coördinator samenwerkingsverband 
Passend onderwijs NU.nl), Trea Dijkgraaf (teamlid Eduvier Onderwijsgroep). 
 
Afwezig: vertegenwoordiger De Zonnebloemschool, Willem Fruijtier (adviseur SCPO) 
 
Website Passend Onderwijs  
De website is moeilijk te vinden. Dit probleem is bekend. Uitleg van Ina waarom de website soms 
lastig te vinden is; de ICT’er van één van de schoolbesturen voert altijd de veranderingen door, maar 
de informatie is te zwaar voor het soort website. Hij is bezig om een ander model voor de site te 
maken, maar dit duurt even.  
Er wordt geopperd om een link te vermelden bij andere sites. Inloggegevens om op het 
leerkrachtgedeelte te komen van de site worden door Ina herhaald. 
 
Notulen 24-03-2016 
Dirk had vragen die zijn te laat beantwoord door Wendy, waardoor ze niet meer binnen de GMR van 
Rehoboth besproken konden worden. Ze biedt haar excuses aan.  
Notulen zijn goedgekeurd. Wendy stuurt ze naar Ina zodat ze op de website geplaatst kunnen 
worden.  
 
Voorzitter keuze 
Wendy Rowaan zal vanaf heden voorzitter worden.  
Trea Dijkgraaf wordt secretaris.  
Een leerkracht van De Zonnebloemschool gaat ouder Theo Konter vervangen. 
Hij is afgetreden begin dit schooljaar.  
Rooster van aftreden is kruislings opgesteld. 
 
Er zijn op dit moment geen punten die formeel betrekking hebben voor de OPR. 
  



Verwijzingen in schooljaar 15-16 
 

                                                                                                                                      

Aantal verwijzingen in 2015-2016 
SWV PO Noordoostpolder-Urk 

 
 1-10-2015 naar sbo  naar so  

Aves 2616 3 0,11% 7 0,27% 

SCPO 1693 8 0,47% 5 0,30% 

Rehoboth 1957 2 0,10% 1 0,05% 

Accretio 233 1 0,43% 0 0,00% 

      

van elders   6  5*  

voorschools  4  10  

      

Totaal 6661 24 0,36% 28 0,42% 

* Het betreft hier aan ons samenwerkingsverband toe te rekenen leerlingen 

 
‘Sterk in de klas’ samenwerking tussen schoolbesturen, gemeente Noordoostpolder en wordt 
uitgevoerd door Triade. Verzorgt de brug tussen hulpverlening en school. Hier zijn  mooie resultaten 
mee behaald en het wordt mogelijk uitgebreid zodat meer scholen hier gebruik van kunnen maken. 
 
Mogelijk kan de conclusie getrokken worden dat de scholen voor regulier onderwijs gegroeid zijn in 
de expertise op het gebied van gedragsproblemen, aangezien met name op De Optimist het 
leerlingaantal fors is gedaald. Bij de Klimboom is ook een krimp zichtbaar. Het leerlingenaantal op De 
Zonnebloem blijft redelijk stabiel. 
Opgemerkt wordt wel dat binnen het regulier verzwaring in problematiek zichtbaar is. 
Het gebeurt nog vaak dat expertise niet of te laat wordt ingezet. 
Er zijn nog veel verschillen tussen de scholen. Scholen/ IB-ers moeten zelf aan de bel trekken om 
expertise te ontvangen. 
 

Financiën 
2015 Is gunstig afgesloten. Het resultaat (€ 125.000,-) is overgemaakt naar de schoolbesturen 
regulier onderwijs. Dit is gunstiger dan begroot was. Er wordt een reserve van € 25.000,- 
aangehouden. 
 
Thuiszitters 
- Sinds deze week 1 thuiszitter (leerling SO) 
- Het afgelopen half jaar heeft nog 1 leerling thuisgezeten (2 maanden). Betrof een leerling voor wie 
een TLV SO was afgegeven, maar voor wie op dat moment geen plek was. Leerling is begeleid door 
de basisschool – heeft thuis schoolwerk gemaakt. 
- Praktijk: bij dreigend thuiszitten wordt snel actie ondernomen om de leerling binnen het onderwijs 
te houden / om voor de leerling elders een onderwijssetting te creëren. Er zijn financiële afspraken 



binnen het samenwerkingsverband die het makkelijker maken om kinderen tijdelijk op een andere 
school te plaatsen. 
 
Samenwerking SBO-SO 
De directies van De Klimboom, SO De Optimist en De Zonnebloemschool onderzoeken gezamenlijk 
hoe ze nauwer kunnen samenwerken. Dit in opdracht van de besturen. 
 
Toewijzingscommissie 
-Vanaf dit schooljaar ontvangt de verwijzende school schriftelijke feedback. Zie bijlage. Hierbij wordt 
de toetsing van het voortraject en kwaliteit van het dossier besproken. 
-TC haalt doelen wat betreft snelheid van afhandelen van dossiers. 
-In 15-16 is 1 keer beroep aangetekend tegen een beslissing van de TC, door de aanvragende school. 
Is door de interne commissie van het samenwerkingsverband afgehandeld. Interne commissie 
bestaat uit Ina Oosterhuis, orthopedagoog die niet eerder bij dossier betrokken is geweest en een 
vertegenwoordiger  van een ander schoolbestuur dan het bestuur van de school van aanmelding. 
-TC poogt vanaf dit schooljaar dossier te versturen via een beveiligde Dropbox. 
 
Externe expertise 
Vanaf januari 2016 werken de schoolbesturen allen met een eigen construct wat betreft het 
beschikbaar stellen van expertise. 
De expertise die beschikbaar is per schoolbestuur, komt overeen. 
Voor de medewerkers van de expertisecentra worden gezamenlijke (afstemmings- en 
intervisie)bijeenkomsten georganiseerd. 
 
Kentalis  
Op de Harmpje Visserschool op Urk wordt in samenwerking met Kentalis een mediumarrangement 
taal-spraak aangeboden. Het is de bedoeling dat daarnaast met ingang van augustus 2017 een 
intensief arrangement wordt aangeboden bij de Harmpje Visserschool. (Kinderen ingeschreven bij 
Kentalis, nevenlocatie Kentalis bij de Harmpje Visserschool, onderwijs ingericht middels 
integratiemodel.) 
 
Volgende vergadering 
Donderdag 11 mei 20.00 uur AVES kantoor. 
Trea regelt vergaderruimte. 
 
 
 


