Verslag OPR vergadering samenwerkingsverband O3
Dinsdag: 24-02-2015
Aanvang: 19.45 uur
Plaats: Bloemenlaan 3, Sint-Maartensdijk
Notulist: KitjanColijn/Marco van Dulmen
Aanwezig: zie presentielijst
1. Opening
Tineke start de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Presentatie financiën.
Arno geeft een toelichting.
Enkele punten worden besproken.
De inkomsten
*Lichte ondersteuning personeel: Wat voorheen viel onder de gelden van WSNS
*Zware ondersteuning personeel: oude cluster 3 en 4 scholen
De vergoeding 142 euro per leerling is nog hetzelfde.
In onze regio krijgen we steeds wat minder geld doordat er te veel rugzakleerlingen waren.
Door de verevening en het teruglopen van verwijzingen komt het weer goed uit!
De begroting 2015 is gebaseerd op de rugzakken van 2011! Hier is uitgegaan van 5 maanden i.p.v. 12
maanden
Begroting 2016 en die daarna gaan steeds uit van 12 maanden
Bedragen kunnen mee- of tegenvallen. Dit hangt af van de prognoses (leerlingenaantal).
Naast inkomst voor het personeel zijn er Inkomsten MI: materiële instandhouding.
Lasten:
Voor personeel en materieel.
Als je geld te kort komt op lichte of zware ondersteuning mag je niet schuiven. Bepaalde posten
staan bij voorbaat al vast in een bepaalde categorie. Bijv. SBO: lichte ondersteuning en SO: zware
ondersteuning.
Peildatum op 1 februari en op 1 oktober voor SBO en SO.
Deze is twee keer omdat de instroom grillig kan verlopen en je dan geen personeel zou hebben om
de leerlingen op te vangen.
Grensverkeer is er nu bijna niet meer. Kan nog wel Tholen/Brabant en eventueel op Walcheren.
Misschien nog wat vanuit reformatorische hoek.

Vanuit het samenwerkingsverband gaat een vast bedrag per leerling naar de basisschool.
School kan zelf beslissen wat ze daar mee doen. Bij veel school wordt dit gebruikt als aanvulling voor
de financiering van de IB-er. Nu is er nogal wat verschil in de hoogte van het bedrag maar er is nu een
regeling zodat dit stapsgewijs gelijk wordt.
Trajectbegeleiders in 3 jaar afbouwen!
Zij doen de intake gesprekken op de scholen.
Loketmedewerkers zijn nu 6 mensen. Bij de samenstelling is men er vanuit gegaan dat de mensen die
erin kwamen samen de kennis hebben over alle gebieden .
Er is iemand van cluster 3, iemand van cluster 4, een orthopedagoog, iemand van het
maatschappelijk werk, iemand met een SBO achtergrond en iemand met een SO achtergrond
Ze weten nog niet of dit ook zo blijft of in de toekomst met een kleiner loket volstaan kan worden.
Deze mensen bekijken de aanvragen en beslissen over de arrangementen. Zij zijn in dienst van één
van de besturen.
Het SWV O3 is nog verplicht om diensten af te nemen van bijv. de Korre en Qwestor. In de loop van
de jaren wordt dit afgebouwd zodat er ook de mogelijkheid is om de gelden te besteden bij andere
instanties.
Begroting moet ieder jaar worden aangepast. In de boekhouding zal men creatief moeten zijn omdat
bepaalde posten onder verschillende onderdelen vallen.
Inspectie:
Zij waren benieuwd naar de volgende zaken:
* hoe beheers je deze grote pot geld
* belangstelling naar hoe het expertisemodel van O3 uit gaat pakken
01-10-2015 is een belangrijke datum! Dan hebben we een jaar achter de rug en hebben we meer
inzicht in de kosten.
VOORZICHTIG MET GELD UITGEVEN!!!!!!!!!!!
Reiskosten voor de OPR leden.
Dit wordt nu per half jaar uitbetaald
Voortaan op presentielijst erbij schrijven hoeveel kilometers je gereden hebt want we vergaderen
steeds op een andere locatie en anders moet Arno dit steeds gaan berekenen.
De reiskosten over 2013(VOPR) en 2014(OPR) worden zo snel mogelijk door Arno uitbetaald aan de
hand van de overzichten, die al aangeleverd zijn.
Marco neemt het notuleren vanaf hier over.

