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Mededelingen 

In de OPR zijn nog twee vacatures: namens de ouders van Agora en namens het bestuur van de 

kleine besturen.  

 

Inhoud TLV-gesprekken 

In de vorige vergadering werd opgemerkt dat ouders, voordat het TLV-gesprek plaatsvindt, willen 

kijken op een s(b)o-school, maar dat dit niet wordt toegestaan.  

De coördinatie licht toe dat in een TLV-gesprek geen plek in het so of sbo wordt aangevraagd, maar 

een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).  

 

Zorgstructuur 

De vergadering vraagt om toelichting op de zorgstructuur: schoolmaatschappelijk werk, 

jeugdhulpverlening, pilot Proeftuinen, etc. en hoe dit financieel is geregeld.  

 

De coördinatie zegt dat het onderwijs te maken heeft met veel partijen en partners. Jeugdzorg en 

jeugdteams vallen onder de gemeente. De schoolmaatschappelijk werkers zijn in dienst van de 

besturen. De gemeenten vergoeden een derde deel van de kosten, maar het samenwerkingsverband 

gaat over de inhoud. Een brugfunctionaris is in dienst van een school. Alleen scholen in 

Poelenburg/Peldersveld beschikken over deze functionaris. Vanuit de vergadering wordt aangegeven 

dat de eerste ervaringen met een brugfunctionaris heel positief zijn. Er is ruimte voor contacten met 

ouders en op die manier ontzorgen ze de scholen.  

 

De pilot Proeftuinen is ontwikkeld nadat de schoolbesturen met de gemeente om tafel zijn gegaan 

om de ontwikkeling van de jeugdteams te bespreken. Die moeten omgevormd worden tot een 

stedelijk jeugdteam. Hiervoor zijn pilots gestart, waarvan drie in het primair onderwijs: met zware -, 

midden- en mindere problematiek. Terugkoppeling over de pilot Proeftuinen gebeurt via de 

besturen.  

De vergadering zou graag terugkoppeling vanuit het samenwerkingsverband willen krijgen.  

 

Jaarverslag 2018-2019 en Jaarplanning 2019-2020 

De coördinatie geeft aan dat het geen formeel document is, maar dat het belangrijk is als kwaliteits- 

en verantwoordingsinstrument. Het gaat om een operationalisatie van het Ondersteuningsplan, 

waarbij aangegeven wordt welke doelen zijn gesteld. 

De vergadering vraagt en krijgt toelichting op verschillende punten. 

 

  



Activiteitenplanning 

De vergadering is op zoek naar een goede werkwijze en vraagt zich af of het zinvol is om contact op 

te nemen met OPR-en van samenwerkingsverbanden in de buurt om informatie en ervaringen uit te 

wisselen.  

 

Datum volgende vergadering 

De volgende OPR-vergadering is gepland op woensdag 27 november 2019.  

 


