Memo:

1718-09

Datum:

26 april 2018

Van:

Nellie Harms

Voor:

Alle betrokkenen SWV Fultura

Algemeen
Jaarverslag 2017
Het definitieve jaarverslag is gereed en vandaag opgestuurd naar de accountant. De eerstvolgende
bestuursvergadering kan het jaarverslag vastgesteld worden en daarna volgt publicatie op de website.

Inspectiebezoek
De Inspecteur van het onderwijs komt het samenwerkingsverband bezoeken. Op 23 mei worden de ronde
tafelgesprekken gevoerd. De agenda is inmiddels vastgesteld en accoord bevonden door de inspecteur en alle
deelnemers aan de ronde tafelgesprekken zijn uitgenodigd.
Op 13 juni volgt dan een visitatie van het OPDC. De datum is nog niet helemaal vastgesteld evenals het programma.
Daarover zijn we nog in gesprek met de Inspectie.
Op 20 juni wordt het onderzoek gedaan van het samenwerkingsverband. Het programma daarvan wordt pas
vastgesteld na de ronde tafel gesprekken. De voorbereidingen op deze dag is dus iets voor eind mei en juni.

Financien
De afgelopen weken hebben wij met diverse scholen gesprekken gevoerd over de besteding van de middelen
passend onderwijs. Wat is er gedaan in 2017 en wat zijn de plannen voor 2018. De gesprekken hebben merendeels
een open karakter en geven een goed beeld van wat er binnen het samenwerkingsverband het afgelopen jaar is
gedaan en welke nieuwe initiatieven er zijn gestart. Er zijn nog volop plannen op de meeste locaties en aangezien er
nog ruimte is voor pilotsin 2018 betekent dit dat we moeten gaan prioriteren. We zijn overigens nog niet helemaal
rond met de gesprekken. Een samenvatting van de gesprekken zal op de agenda komen van de diverse gremia.

Privacy
Op 17 april jl hebben de samenwerkingsverbanden van friesland een bijeenkomst georganiseerd rond het thema
Privacy en Passend Onderwijs in Leeuwarden. Er was een grote opkomst en ik heb vele mensen uit ons
samenwerkingsverband mogen ontmoeten in Leeuwarden. We hebben ons laten informeren wat er allemaal komt
kijken bij de AVG en ik denk dat ik kan zeggen dat we zijn gegroeid van onbewust onbekwaam richting bewust
onbekwaam. We zijn er nog lang niet, maar deze bijeenkomst heeft opgeleverd dat als het onderwerp nu aan de
orde komt we kunnen teerugvallen op dezelfde informatie en het makkelijker beklijft. De eerste stappen binnen het
OPDC zijn reeds gezet en er zullen er ongetwijfeld meer volgen.

Themadag 23 mei
Op 23 mei vindt de jaarlijkse themadag plaats. Inmiddels zijn de leden van het bestuur, scholenoverleg, PCL-PO, OPR
en een aantal anderen uitgenodigd. We zullen dit jaar met elkaar spreken over het thema: wij maken onderwijs
passend. Wat doen we al en wat gaan we nog doen? Wie neemt het voortouw, waarin vinden we de
gezamenlijkheid en hoe geven we vorm aan het samen doen! Wij kijken uit naar een inspirerenden ochtend en
hopen dat de inspecteur even deelgenoot kan zijn van deze bijeenkomst.

Organisatie van het samenwerkingsverband
Het OPDC en de bemensing daarvan heeft een pittige periode achter de rug. Veel ziekte, sommige kortstondig, maar
ook een langdurig zieke; familieomstandigheden, blijde maar ook verdrietige. Daardoor veel uitval. En dat is met een
klein team een uitdaging. We hebben het met elkaar kunnen opvangen en gaan nu van een fijne meivakantie
genieten. Na de meivakantie zijn we bijna weer op sterkte qua bemensing. We zijn klaar voor de laatste ruk richting
de zomer.

Overig

Tweede rapportage voortgangsonderzoek opting out lwoo verschenen
Recent is de tweede voortgangsrapportage verschenen over het onderzoek naar opting out lwoo. In deze
rapportage worden de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden (eerste en tweede
tranche) geven aan het nieuwe lwoo-beleid besproken en wordt ingegaan op de eerste ervaringen van de
samenwerkingsverbanden uit de eerste tranche.

