Secretariaat:
Cliëntenraad Jeugdwet
Email:info@crjw-go.nl
Web: www.crjw-go.nl

Notulen Cliëntenraad 18 februari 2019
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:

Gast:

Rondeel kamer 1:36 SGP-Kamer
19:30 uur
Willemieke Verduin, Diana Grinwis, Dirkien Wagner, Tonnie
de Bruijn, Sander de Vos, Petra de Blok, Janny Boskers, Kim
Starling, Liesbeth Markwat
TJG; Mevr. Elhalky
SWV; Mevr. van der Schoot

Afwezig met kennisgeving:
1. Opening
 De start verloopt helaas rommelig en later dan gepland.
 Mevrouw Elhalky vraagt of we in het volgende overleg onze mening willen geven over
een ondersteuningsplan. Dit is mogelijk. Deze week wordt het plan via de mail naar
Dirkien gestuurd.
2. Overleg met mevrouw Elhalky, Team Jeugd en Gezin en mevrouw van der Schoot,
Samenwerkingsverband (SWV).
Kosten
 In een overleg met school, ouder(s), SWV en Team Jeugd en Gezin komt het regelmatig
aan de orde wie de kosten van extra hulp/zorg gaat betalen. Dit mag niet,
ondersteuningsbehoefte daar moet het over gaan.
 De school heeft als taak om passend onderwijs aan te bieden. Naast het standaard
budget (voor alle leerlingen gelijk) ontvangt de school financiële middelen vanuit het
SWV voor het individuele kind. In een overleg wordt per kind bekeken wat de
onderwijsbehoefte en zorg is. Daarna wordt besproken of dit binnen het reguliere
onderwijs valt of dat hier extra financiële vergoeding tegenover staat. Dit gesprek moet
niet gevoerd worden in aanwezigheid met de ouder(s).
Passend onderwijs,
 Personeel dat meer dan vijf jaar geleden is afgestudeerd is hierop niet geschoold tijdens
de opleiding.
 Per school is de nascholing op dit terrein zeer divers opgepakt. Op dit moment is het
voortgezet onderwijs hier verder mee dan de basisscholen. In de laatste groep is er een
aanzienlijk verschil bij basisscholen die onderdeel zijn van een stichting of op zichzelf
functioneren.
 In het algemeen geldt: hoe langer de communicatie lijnen hoe moeizamer het gaat.
Samenwerking
 Team Jeugd en Gezin + SWV + school spreken wat de school gaat doen. Hoe dit wordt
vormgegeven bepaald de school zelf. Wordt de inzet voor de school buiten proporties
dan is er het speciaal onderwijs.
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 In GGO is er geen inclusief onderwijs. Het aantal kinderen in deze leeftijdscategorie die
hiervoor in aanmerking komen is te laag om dit zelf op te zetten. Dit geldt ook voor een
cluster 4 school.
 SWV ondersteunt op Peuterspeelzalen kinderen in de leeftijd van -4 jaar. Hiermee bereik
je niet alle kinderen.
 Totale bereik voor het SWV is voor -4 tot 18 jaar, een ononderbroken lijn voor in-, door,
en uitstroom naar het mbo. Voor de 18 + is op enkele mbo-scholen een specifieke
richting opgezet voor bijv. jongeren met autisme.
 Eenmaal per drie weken komt het basisteam op de school, kijkt mee in de klas,
aanbevelingen worden gedaan. De IB-er speelt een cruciale rol hierin. De school weet
niet altijd de weg naar het SWV, wanneer is men handelingsverlegen?
3. Notulen 21012019
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5. Inkomende en uitgaande post.
Het artikel voor de Zorgkrant, welke op korte termijn bij alle burgers door de bus gaat, zal
uiteindelijk volledig geplaatst worden zoals het door ons is aangeleverd. Dit is van groot
belang; in eigen stijl en begrijpelijk Nederlands.
6. Enquête
De gegeven input is meegenomen door Petra en Sander.
7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
8. Wat verder ter tafel komt:
Sander neemt contact op met mevr. van Es i.v.m. de begroting. Dit is nu een slepend verhaal
geworden.
9. Sluiting
Allen wel thuis!
Voor volgend overleg, maandag 14 maart, kamer 1.36

