Memo
Datum:

28 september 2017

Van:

Nellie Harms

Voor:

Bestuur Fultura

Visie en nieuw Ondersteuningsplan
• Proces loopt op schema
• Er zijn inspirerende bijeenkomsten geweest met het scholenoverleg en de PCL-Passend
Onderwijs.
Extra ondersteuning buiten of binnen de school
• Stand van zaken Fultura pilots
o XL groep bij De Diken. De pilot is afgelopen voorjaar geevalueerd en wordt gecontinueerd.
Er zijn 8 leerlingen die in deze pilot zijn ingestroomd. De pilot van de XL groep gaat
inmiddels het tweede schooljaar in. XL team: We hebben een enerverende periode achter
de rug waarbij we nog lang niet antwoord op alle vraagstukken hebben gevonden. Wat
ons inmiddels wel duidelijk is, is dat de jongeren die we hebben geen boodschap hebben
aan het reguliere schoolsysteem en niet vanuit het beheersingsmodel kunnen
functioneren. Daarom gebruiken we de presentiebenadering. Binnenkort hebben we met
projectleider en bestuurlijk verantwoordelijken een bijeenkomst en worden we volledig
bijgepraat.
o A-Klas bij RSG. De voorbereidingen zijn in volle gang. Na de herfstvakantie/ 1 november
zullen de eerste leerlingen instromen. De verwachting is dat er 5-7 leerlingen zullen
starten.
o Flex. Zoals in het meegestuurde overzicht staat zijn er daadwerkelijk 6 leerlingen gestart
in Flex. Vanuit de regio worden we met enige regelmaat benaderd voor informatie of
aanmelding van leerlingen voor deze Flex groep. Met de gemeente zijn we in nauw
overleg hoe we het onderwijs deel van het arrangement kunnen koppelen aan een zorg/
dagbestedingsarrangement.
Samenwerken met ouders
• Op 2 november is er een bijeenkomst van het Ouderplatform Friesland. Nellie Harms zal daarbij
aanwezig zijn. Voor degenen die geinteresseerd zijn kan het programma toegestuurd worden.
Nellie zal een impressie van de bijeenkomst rondsturen.
Relatie met gemeenten, jeugdzorg en overige partners
• Dossier Vroegtijdig schoolverlaten (VSV). Binnen dit programma participeert het
samenwerkingsverband met het traject Fultura Forte. Verder denken we op allerlei niveau’s
(uitvoerend, beleidvoorbereidend en bestuurlijk) mee.
• Dossier Thuiszitters/ Passend Onderwijs. Op de thuiszitterstafel wordt gewerkt aan beleid rond
thuiszitters en onderwijszorgarrangementen. Er is een handboek Thuiszitters, er zijn
Procesafspraken onderwijs-zorgarrangementen Friesland geformuleerd en er is een programma
van eisen geformuleerd rond het Fultura Flex programma. De voorbereidingen zijn bijna afgerond
en worden binnenkort gepresenteerd op een informeel OOGO. Het contact met de gemeente is
constructief.

Professionalisering
• De scholing kinder- en jeugdpsychiatrie. De eerste bijeenkomst is vol; een tweede bijeenkomst
wordt gepland. Bij Bogerman wordt een im company bijeenkomst georganiseerd.
• Er wordt weer een training ‘omgaan met pesten’ georganiseerd evenals een update van deze
training.
Kwaliteitsbewaking
• Cedin voert dit najaar in opdracht van Fultura een kwaliteitsonderzoek uit naar de basis
ondersteuning op de scholen. Hierover is een mailing naar de scholen gegaan. Het onderzoek
loopt.
• Er wordt een werkgroepje opgestart om te komen format voor het schoolondersteuningsprofiel
Communicatie
• Nellie voert met diverse gremia en personen kennismakingsgesprekken
• We sturen op een Nieuwsbrief in oktober 2017
Financien
Tijdend de laatste bestuursvergadering zijn vragen gesteld over:
1. overschrijding begroting post – Dagelijks Onderhoud gebouw. In de aantekeningen geeft David
aan dat hij dat aan Sake zal vragen. Kunnen jullie zicht bieden op deze overschrijding, dan kan ik
dat aan het bestuur communiceren.
De overschrijding van het dagelijks onderhoud gebouw wordt veroorzaakt doordat door Fultura
(onderhouds)werkzaamheden aan Hemdijk 20 zijn vooruitbetaald. Hiervoor heeft de gemeente
een maximale bijdrage gedaan. Dit betrof niet het gehele bedrag wat Fultura heeft
vooruitbetaald, waardoor dus ook een deel voor rekening van Fultura is gekomen. Dit verschil is
ten laste van de exploitatie van Fultura gebracht en betreft ongeveer € € 7.800. Dit zijn eenmalige
kosten die geen structureel karakter hebben en niet bekend waren ten tijde van het opstellen van
de begroting 2017.
2. Overschrijding post – Administratie en beheer- Ik heb begrepen dat deze overschrijding komt
door externe inhuur conciërge gedurende de periode dat onze conciërge ziek was. Kunnen jullie
dat bevestigen?
De overschrijding van de post Administratie en beheer van € 9.000 wordt met name veroorzaakt
door de advertentiekosten voor de werving van de nieuwe directeur. Deze advertentiekosten
waren € 7.000. Dit zijn eenmalige kosten die geen structureel karakter hebben en niet bekend
waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2017.
Casuistiek
De eerder genoemde casussen zijn nog niet afgerond. Ik zal de voorzitter van het bestuur mondeling
aangesloten houden.
Overig
Nellie zal op 5 en 6 oktober aanwezig zijn op de bijeenkomst Passend onderwijs die georganiseerd wordt
door de PO en VO raad. Impressie volgt in een volgende memo.

