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Verslag Ondersteuningsplanraad

Datum 24 januari 2017

Tijd 20.00 uur-22.00 uur

Locatie SWV Utrecht PO, grote zaal, Perudreef 90

Aanwezig Rob (vz), Erik, Angelique, Annemleke, Aukje, Gadlja, Karen en Kim

Afwezig Saskia, Carla, Janneke en Marianne

Canan verslag

1. Opening
Rob opent om 20.00 uur de vergadering. Hierna volgt een korte kennismaking i.v.m.

nieuwe leden.

2. Mededelingen
- (G)MR informatieavond Passend Onderwijs d.d. woensdag 25 januari jl. vindt plaats

aan de Pemdreef.
- Op 8 februari a.s. organiseert CNV Onderwijs en CNV Connectief Academie een

informatie- en netwerkbijeenkomst voor OPR-leden.
- Op 22 december 2016 heeft de Rechter een uitspraak gedaan over een leerling met

een TLV SO. De ouders waren het oneens met deze toekenning. De Rechter heeft het
SWV en de school in gelijk gesteld.

" Het SWV is betrokken bij drie geschillen waarin zij als adviseur gevraagd worden.
- Het 5WV heeft sinds maandag 23 januari jl. een vernieuwde website

(www.swvutrechtpo.nJL). Rob deelt mee dat de OPR lastig te vinden is op de nieuwe
website. De link vanuit Passend Onderwijs werkt ook niet.

- Inspectlebezoek op 2 en 14 februari a.s. Dit betreft een kwaliteitsonderzoek. De
inspectie voert gesprekken met betrokkenen van de scholen binnen het
samenwerkingsverband.

3. Vaststellen van de agenda

Vastgesteld.

4. Goedkeuren notulen afgelopen vergadering (d.d. 31 oktober 2016)
Vastgesteld.

5. Leerlingenvervoer status gesprekken

Eind november heeft er een OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg)
plaatsgevonden waarin Leerlingenvervoer ter sprake is gekomen. Dit blijft een lastige

situatie. Er wordt niet geluisterd naar uitzonderingen. Het SWV zal richting de

Wethouder stappen gaan ondernemen.
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6. Monitorrapportage kwaliteit SWV
Vanwege privé omstandigheden is het Erik niet gelukt, om dit aan te leveren. De

monitorrapportage is gebaseerd op een aantal ondersteumngsaanvragen waarbij

wijkgericht wordt gekeken. Hieruit worden de verschillende bijzondere trends duidelijk
zichtbaar. Is al besproken met het bestuur SWV.

Het SWV heeft ook iemand ingezet om alle processen te beschrijven om uiteindelijk
ervoor te zorgen dat het duidelijk is wie/wat voor rol binnen de organisatie heeft.

De werkprocessen zullen t.z.t. vermeld worden op de website.

Het SWV geeft per jaar, per leerling een leerlinggebonden bijdrage van € 120,-
(Utrechtse basisstandaard). Daarnaast kan er aan individuele leerlingen per schooljaar

tot maximaal € 7.000,- aangevraagd worden voor extra ondersteuning.

De overheid heeft een financieel overzicht gepubliceerd, zonder enige toelichting,

waarin aangegeven is bij welke SWV-en geld op de plank blijft liggen. Erik deelt mee,
dat het SWV een voorziening zat treffen voor vluchtelingenkinderen die extra

ondersteuning nodig hebben. Ook de groei van 50 en SBO zal bekostigd worden door
het SWV. De rapportage komt ter info. op de agenda voor een volgende OPR

vergadering.

Verder deelt Erik mee dat het ondersteuningsplan bijna is herschreven en dit concept
fc.z.t naar iedereen zal mailen. Dit komt ook op de agenda van een volgende OPR

vergadering. Na vaststelling van het ondersteuningsplan door het bestuur SWV wordt

dit geagendeerd voor het OOGO.

7. Ontwikkelingen personeel SWV
- Het SWV heeft op 19 december 2016 afscheid genomen van Janneke Pronk.
" Het bestuur heeft goedkeuring gegeven om de detacheringsovereenkomsten

niet te verlengen en om te zetten in een vast dienstverband m.i.v. 1-08-2017.
- Met ingang van 24-01-2017 heeft Erik extra ondersteuning voor vier dagen per week

op gebied van organisatie/beleid.

8. Bezetting OPR (vervanging OPR leden?)
Verzoek van Rob (voorzitter), zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn tijdens de
volgende OPR vergadering. Dit om kennis te nemen van het nieuwe ondersteuningsplan

en hierin te kunnen stemmen. Canan zal dit nogmaals vermelden 1n de uitnodiging.

9. Etentje OPR
Dinsdag 21 maart a.s. Uitnodiging wordt door Canan verstuurd. Suggesties kunnen

richting Aukje.

10. Afspraken volgende vergadering en sluiting
- Bespreken concept ondersteuningsplan.
- Rob en Aukje hebben het verslag van SCAI betreffende communicatieonderzoek nog

niet ontvangen. Erik stuurt hen dit alsnog toe.

Rob sluit de vergadering om 22.00 uur.

Volgende vergadering: woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur, aan de Perudreef 90.
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