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Mededelingen
In de OPR zijn nog twee vacatures: namens de ouders van Zaan Primair en namens het bestuur van
de kleine besturen.
Monitor terugplaatsing
Het SWV geeft tijdelijke TLV’s af van gemiddeld twee jaar. In de praktijk blijven de leerlingen nu nog
op het SO / SBO. Retourbegeleiders brengen de kinderen die in aanmerking komen voor
terugplaatsing in beeld en kijken wat een reguliere school nodig heeft om de terugplaatsing te doen
slagen. Het startarrangement wordt gefinancierd door het SWV.
Begroting 2020
De belangrijkste wijziging in de begroting is de minimale reserve te wijzigen van 2,5 naar 1,5%. De
OPR ziet een toename van leerlingen in het SO en SBO. Daarvoor is de post nieuw beleid toegevoegd
die bedoeld is als reservering voor initiatieven die verdere stijging van deelname aan SO en SBO
voorkomen. Overigens wordt een toename van het S(B)O elk jaar automatisch in de begroting
opgenomen.
Voor kinderen onder zes jaar die een TLV nodig hebben is in de Zaanstreek geen SO aanwezig. Als
tijdelijke oplossing is gekozen voor plaatsing op een SBO afdeling met extra bekostiging op het niveau
van SO. Het SWV is met de gemeente in gesprek om na te gaan of het mogelijk is dat leerlingen met
een ontwikkelingsachterstand langer op een peuterspeelzaal kunnen blijven. Het SWV is bezorgd
over de groei van het aantal jonge kinderen met complex gedrag dat ondersteuning nodig heeft.
Jaarplanning OPR
De onderwerpen die de OPR het komende jaar gaat bespreken:
1. Ondersteuningsplan 2022-2026
2. Jaarplan coördinatie
3. Besteding subsidie hoogbegaafden, checklist sleutelvragen voor leraren om hoogbegaafdheid
te herkennen
4. Inzet en opleiding specialisten
5. Samenwerking en besteding budget gemeente, jeugdteam en GGD.
6. Procedure terugplaatsing
7. Hoe houdt de school toezicht op besteding budget passend onderwijs
8. Wat is de toezichthoudende rol van het SWV op de inzet van mensen die ondersteuning
bieden op de scholen.
Datum volgende vergadering
De volgende OPR-vergadering is gepland op woensdag 11 november 2019.

