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Nieuwsbrief van de OPR
Ondersteuningsplanraad – Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen

Stand van zaken
In dit nummer
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 Middelen voor passend onderwijs

Het nieuwe Ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs Amsterdam Diemen (SWV) is per 1 augustus 2016 in werking
getreden. De OPR heeft, onder een aantal voorwaarden, ingestemd.
Ook de gemeente, die gesprekspartner van het SWV is, had een
kritische kanttekening: er gaat te veel geld van de gemeente naar
vergoede dyslexiebehandelingen.
(Voor belangstellenden: zie www.radaradvies.nl)

Voor de MR
 Uw MR en passend onderwijs
Algemeen
 Passend onderwijs in de

Het SWV heeft verschillende onderwerpen vastgesteld die dit jaar
opgepakt zullen worden. Enkele voorbeelden:


Nagaan wat er nodig is om knelpunten in het speciaal onderwijs op
te pakken.



Er komen landelijke criteria voor de basisondersteuning.



Matching: de OPR vindt het belangrijk dat kinderen met een extraondersteuningsbehoefte een uitzonderingspositie krijgen bij de
overgang naar de middelbare school. Met andere woorden: ze
moeten buiten de ‘matching’ gehouden worden. Het SWV heeft
toegezegd hier nader naar te kijken.



Nagaan of scholen daadwerkelijk hun schoolondersteuningsprofiel
(SOP) op hun site hebben geplaatst.
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Het allerbelangrijkste
punt voor de OPR is de
verantwoording van de
middelen voor passend
onderwijs.

De OPR heeft onder meer de volgende vragen voorgelegd aan het
SWV:


Hoe gaat het SWV de oudertevredenheid rondom passend
onderwijs meten?



Op welke manier gaan de wijkoverleggen verder vorm krijgen?



Hoe staat het met het ontwikkelen van ‘tussenvoorzieningen’
voor kinderen die niet helemaal in het gewone basisonderwijs
kunnen blijven, maar bijvoorbeeld een paar dagen per week
naar een S(B)O-school gaan?

Het allerbelangrijkste punt voor de OPR is echter de verantwoording van
de middelen voor passend onderwijs. Ook de inspectie heeft hier
kritische vragen over gesteld. Omdat de OPR zich hier zorgen over
maakt, besteden wij hier in deze nieuwsbrief extra aandacht aan.
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Voor de GMR
Middelen voor passend onderwijs
Het geld voor passend onderwijs gaat via het SWV naar de
schoolbesturen. De OPR is van mening dat de middelen zoveel mogelijk
direct in de scholen moet worden ingezet; zo profiteren de kinderen die
het nodig hebben er het meest van.
Wij komen echter twee struikelblokken tegen:

De GMR heeft het recht
om hun bestuur vragen
te stellen over het
beleid rond passend
onderwijs en de
besteding van de
middelen; op dat
gebied heeft de GMR
instemmingsrecht.

1.

Besturen maken onvoldoende inzichtelijk hoe ze het geld
besteden en wat het effect is. Het SWV heeft vorig jaar
gevraagd om een verantwoording, maar besturen hebben
deze vragenlijst op verschillende manieren en meestal vaag of
algemeen ingevuld. De OPR is van mening dat er een
inhoudelijke verantwoording moet komen: wat was de
hulpvraag, wat is er ingezet en wat is het resultaat?

2.

Besturen houden middelen bovenschools of hebben loketten
ingericht waar de school moet aankloppen om geld te krijgen.
Daardoor vertraagt het proces of komen de middelen
onvoldoende bij de scholen zelf terecht. In ons SWV is door de
besturen gekozen voor het ‘schoolmodel’ Dat wil zeggen: niet
het Samenwerkingsverband, maar de scholen (lees: besturen)
bepalen hoe het geld wordt ingezet. Het SWV heeft dus weinig
grip op de besteding van de middelen. De OPR vreest dat
passend onderwijs daarmee in het gedrang komt.

Wat kan de GMR doen?
De GMR staat in nauw contact met het schoolbestuur en heeft dus de mogelijkheid het bestuur aan te spreken.
De GMR heeft het recht om vragen te stellen over het beleid rond passend onderwijs en de besteding van de
middelen; op dat gebied heeft de GMR instemmingsrecht.
Wilt u ondersteuning hierbij, dan kan u contact opnemen met de OPR (voor contactgegevens zie hieronder) of
met het Steunpunt Passend Onderwijs.

Voor de MR
Uw MR en passend onderwijs
Ook in de MR kunt u vragen stellen over het (school-)beleid rond passend onderwijs. Hoe worden de middelen
ingezet? Hoe staat het met de basisondersteuning? Is het Schoolondersteuningsprofiel al geagendeerd geweest?
Staat het al op de website van de school?
------------------------------------------------------------------------------------------Toelichting: vanwege passend onderwijs zijn alle scholen verplicht een zogenoemd schoolondersteuningsprofiel
(SOP) te schrijven; het SOP waarin elke school beschrijft welke ondersteuning geboden kan worden en welke niet.
De MR heeft het recht op advies voor het SOP.
Op de site van het Steunpunt Medezeggenschap Passend
Onderwijs (www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl)
staat een checklist met aandachtspunten voor het advies
van de MR op het SOP.
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Algemeen
Passend onderwijs in de jaarplanning van de (G)MR
Bij het opstellen van het jaarplan van de (G)MR kunt u de volgende, aan passend onderwijs gerelateerde,
agendapunten opvoeren:

Scholing door de AOb over passend onderwijs voor de hele (G)MR of een werkgroep Passend Onderwijs

Schoolgids en –plan en strategisch beleidsplan: is er een duidelijke paragraaf over de invulling
van passend onderwijs? Staat daar ook iets in over thuiszitters? Hoe is het verwijzingspercentage
naar het speciaal (basis-)onderwijs?

Formatie: hoe worden de middelen voor de basisondersteuning ingezet? En die voor de extra
ondersteuning?

School- en bestuursbegroting: hoe worden de middelen voor passend onderwijs ingezet? Is er
overhead? Wordt alles uitgegeven? Zo ja, waaraan?

Evaluatie: agendeer ruim voor het eind van het schooljaar een evaluatie passend onderwijs
met bestuur/schooldirectie.

Stedelijke bijeenkomst voor (G)MR-en
De OPR gaat in het voorjaar, samen met de Algemene Onderwijsbond, een stedelijke bijeenkomst organiseren
voor GMR-en en MR-en om ervaringen uit te wisselen en hen te informeren over hun rol met betrekking tot passend
onderwijs.
U wordt hierover binnenkort verder geïnformeerd.
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Nieuwe website SWV
De OPR heeft het SWV meermalen aangegeven dat de
communicatie richting ouders én onderwijzend
personeel een belangrijk punt is. Wij zijn blij dat het SWV
de website heeft vernieuwd en heeft voorzien van
voorbeelden en heldere formuleringen. Wij hopen van
harte dat u ook ouders en collega’s naar de site zult
verwijzen waardoor iedereen goed geïnformeerd kan
worden.
www.swvamsterdamdiemen.nl

Verkiezingen OPR

Oproep

Op dit moment zijn alle vacatures gevuld, maar in de zomer komen er
nieuwe plekken vrij. Dus bent u of kent u:

Wij willen een
ieder oproepen
om ons, per mail,
te blijven
informeren over
jullie ervaringen
met Passend
Onderwijs.



een ouder uit Diemen



een IB’er/leerkracht uit Diemen



een ouder namens de scholen voor openbaar onderwijs
Amsterdam

… en lijkt het u interessant en leuk om ca. zes keer per jaar op een
constructieve wijze mee te denken over de kwaliteit van passend
onderwijs in Amsterdam/Diemen, laat ons dit dan weten via onderstaand
mailadres!
opr@swvamsterdamdiemen.nl

Wij proberen zo
veel mogelijk
praktijkervaringen
actief zelf ‘op te
halen’ maar zijn
altijd op zoek naar
nieuwe verhalen!

opr@
swvamsterdam
diemen.nl

Meer informatie?
Wij zijn van harte bereid op een vergadering van uw (G)MR informatie te
geven over de inhoud van het Ondersteuningsplan en ons werk.

Mail ons gerust!

