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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de OPR, over het jaar 2018. 

De ondersteuningsplanraad is een belangrijk orgaan binnen het samenwerkingsverband passend 

onderwijs 22.01. 
De raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband (minimaal 

één keer per vier jaar) opstelt. 
De raad wordt gevormd door enthousiaste onderwijsprofessionals en ouders die allen graag willen 

meedenken over passend onderwijs met als doel dat alle leerlingen binnen het 
samenwerkingsverband met onderwijs/ondersteuningsbehoeften passend onderwijs en ondersteuning 

kunnen krijgen. 

 
Dank aan Renate Schenk, die ons alle informatie en ruimte heeft gegeven om ons werk als OPR-lid te 

kunnen doen. 
De samenwerking binnen de OPR is goed verlopen. Men is bereid naar elkaar te luisteren, elkaar aan 

te vullen en te ondersteunen.  Ik hoop dat wij in 2019 de vacatures binnen de OPR verder kunnen 

invullen, zodat wij opnieuw slagvaardig aan de slag kunnen. 
 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag. 
 

Namens de OPR, 

José Ubels 
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Samenstelling van de OPR 2018 

 
De OPR heeft 10 zetels, waarvan 5 personeelsgeleding en 5 oudergeleding. 

Eind 2018 is de samenstelling van de OPR gewijzigd. Alinda van Luijk is afgetreden,  door haar andere 
werkzaamheden was het niet meer te combineren. Herma Groen en Jaap van der Heijdt hebben we 

mogen verwelkomen als respectievelijk personeelslid en ouderlid.  

 
Voorzitter:  Frank de Ronde  - Oudergeleding regulier basisonderwijs  

       (vanaf januari 2017 lid, voorzitter augustus  
       2017) 

Secretaris:  José Ubels  - Personeelsgeleding Speciaal basisonderwijs 
       (vanaf januari 2017, lid, secretaris augustus  

2017) 

Penningmeester: Jiska van Hall  - Personeelsgeleding Speciaal Basisonderwijs 
       (vanaf januari 2017) 

   Gea van Heuveln - Oudergeleding Speciaal basisonderwijs 
       (vanaf januari 2017) 

   Sabina Glavimans - Personeelsgeleding speciaal onderwijs 

(vanaf september 2015, tweede termijn vanaf 
september 2018)) 

   Jaap van der Heijdt - Oudergeleding regulier basisonderwijs 
       (vanaf november 2018) 

   Herma Groen  - Personeelsgeleding basisonderwijs 
       (vanaf november 2018) 

   Vacature  - Oudergeleding regulier basisonderwijs 

   Vacature  - Personeelsgeleding basisonderwijs 
Vacature  - Oudergeleding Speciaal onderwijs 

 
 

 

Met de start van het nieuwe schooljaar 2018-2019 is Natascha van Rooij als ambtelijk secretaresse 
aangesteld voor de OPR. 
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Jaarverslag 2018 
 
In 2018 is de OPR 7 keer in vergadering bij elkaar geweest. In principe zijn alle vergaderingen –tenzij 

de OPR hiertoe anders besluit- openbaar. Alhoewel de OPR als onafhankelijk orgaan hier niet toe 
verplicht is, zijn alle vergaderingen op verzoek van de OPR bijgewoond door de coördinator van het 

samenwerkingsverband. 

 
Onderstaand volgt per vergadering een korte samenvatting. Voor de volledige (openbare) verslagen 

wordt u naar de website van het SWV onder het kopje OPR verwezen. 
 

15 januari 2018 

Terugkoppeling ALV 18-12-2017 

Primair ging het over artikel 22, de externe toezichthouder. Dit gaf een interessante discussie. 

Er is een opening om te kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven.  

Voorbereiding ‘rondje GMR-en’  

Verbinding leggen tussen de GMR en OPR willen we realiseren door in tweetallen GMR-vergaderingen 

te bezoeken. 

Instemmingsverzoek ondersteuningsplan  

In grote lijnen werkt het plan naar tevredenheid. De lijn wordt daarom op dezelfde manier voortgezet.  
Verbinding onderwijs en zorg vraagt om aandacht. Met dit gegeven is het plan tot stand gekomen.   

Speerpunt OPR: Hoe ga je de doelen meten, bepaalde doelen concretiseren.  Hoe maak je het 
meetbaar?  Als OPR ligt hier de focus. 

 
12 februari 2018 

Instemmingsverzoek ondersteuningsplan 

We zijn verder gegaan met waar we de vorige keer zijn geëindigd. 
We hebben een aantal aandachtspunten genoteerd in de notulen. Focussen op doelen en resultaten. 

 

12 maart 2018 

Instemmingsverzoek ondersteuningsplan  
Accent ligt op speerpunten OPR en hoe deze zijn vertaald in het ondersteuningsplan m.b.t. de doelen 

en beoogde resultaten. We zijn allen van mening dat de controleerbaarheid van de 
basisondersteuning onvoldoende is. Zicht op inzet en middelen van de schoolbesturen is niet 

transparant. Wat doen de besturen met het geld? Waar besteden ze het aan? Welke consequenties 

zijn er als bepaalde zaken niet op orde zijn?  Hoe voelen ouders dit en de mensen op de werkvloer?                                                      
Daarnaast zou verbinding zorg en onderwijs concreter beschreven moeten worden. We zouden 

bijvoorbeeld meer willen weten over de plannen rond integraal kindcentra’s.   
Besluit:.  

De OPR heeft het instemmingsverzoek voor Ondersteuningsplan 2018-2022 dd. 18 december 2017 
uitvoerig doorgesproken. De OPR stemt in met het ondersteuningsplan, mits er rekening wordt 

gehouden met 2 expliciete speerpunten van de OPR namelijk: 

- De verbinding zorg en onderwijs en dan met name het specifiek maken van de doelstelling en 

resultaten in de nieuwe ontwikkelagenda zorg en onderwijs (als onderdeel van het 
ondersteuningsplan) waar de OPR dan ook instemmingsrecht op wil hebben. 

- Verbetering (financiële) rapportage over de bestemming/inzet van middelen op bestuurs- en 

schoolniveau.  
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28 mei 2018 

Huishoudelijke reglement  
Concept is inhoudelijk kort besproken – enkele aanpassingen ingevoerd ter vergadering en daarna 

vastgesteld. 
 

Invulling kwaliteitszetel (ALV) 

De OPR doet een bindende voordracht voor invulling van een ‘adviserende kwaliteitszetel’. Deze 
persoon ontvangt de stukken van de ALV en neemt deel aan de vergaderingen van de ALV en heeft 

daarin een adviserende stem.  Het bestuur stelt voor tijdelijk, gedurende een proefperiode van twee 
jaar, vorm te geven aan dit voorstel.  

Als OPR stemmen we in met dit voorstel, maar willen graag een proefperiode van één jaar. Na dit jaar 
wordt er geëvalueerd en bekeken hoe verder.  

 

Opstellen profielschets 
Ter vergadering is het voorstel aangepast. Renate voegt algemene schets/info over SWV toe en 

vervolgens kan profielschets ter instemming worden geagendeerd op de ALV van 2 juli a.s..  
Kernwoorden: ‘critical friend’ – helicopterview.  
 
Juli 2018 
Laatste vergadering van schooljaar 2017-2018.  

Aan de orde is geweest een korte terugblik ALV ma 2-7-18, tijdens de ALV is het profielschets ter 

instemming geagendeerd. 
Vaststellen werving/selectiecommissie kwaliteitszetel RVT. 

Brainstorm verbinding zorg en onderwijs. 
 

17 september 2018 

Er is afscheid genomen van het aftredende OPR-leden. 
Tijdens deze vergadering zijn de profielen bekeken van de kandidaten voor het onafhankelijk lid voor 

de ALV op voordracht van de OPR. Er is een selectie gemaakt en kandidaten zijn uitgenodigd voor een 
gesprek. 

 
OPR-Reglement: 

We hebben het reglement OPR doorgenomen. Artikel 22 willen we voorleggen in de ALV. 

Ondersteuningsplan 2018-2022: 
Daarnaast hebben we een brainstorm/verkenning gedaan rond de nieuwe versie van het 

ondersteuningsplan. Input voor deze brainstorm is de voorgestelde en besproken verkenning naar 
aanleiding input/speerpunten vorige vergaderingen en hetgeen besproken in de ALV van 26 juni j.l.. 

De toegezonden ouderenquête, jaarverslag en rapport inspectie dienen mede als input voor deze 

brainstorm. 
 

26 november 2018 
De OPR kan twee nieuwe leden verwelkomen en het nieuwe onafhankelijk lid voor de ALV is gekozen 

en heeft 17 december de ALV-vergadering bijgewoond.  

 
Jaarplanning 

De jaarplanning wordt opnieuw vastgesteld: 
"Jaarplanning 2018-2019  

O Incl. agendaoverleg met bestuur (Renate) 
O Incl. 2-jaarlijks overleg met bestuur (ALV) 

O Incl. overleg GMR 

O Incl vergaderingen OPR" 
Speerpunt: verbinding zorg en onderwijs. 

Rondje bezoeken GMR-en verder voortzetten. 
Halfjaarrapportages via coordinator SWV. 

Opstellen begroting door OPR. 
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Office omgeving staat klaar om verder ingericht te worden. 

Opstellen communicatieplan met daarin:                                                                                                                                                                                                                                                        
O Nieuwsbrief samenwerkingsverband en OPR richting ouders (waar kunnen ouders naartoe voor 

informatie).                                                                                                                                                                                                                                             
O Communicatie richting GMR. 

O Lijst aan en aftreden bijwerken. 

Mogelijkheden en scholingswensen onderzoeken. 
 

Planning ontwikkelagenda NMD. Bijlage 1.3b en voortgang 

Er vinden Regio- en bestuurlijk overleggen plaats om zorg en onderwijs steeds meer te verbinden. 

Voor deze overleggen is een ontwikkelagenda opgesteld. De ontwikkelagenda blijkt niet zo erg bekend 

te zijn bij de verschillende divisies binnen de gemeente en binnen de scholen. 

In de gemeente worden er nu meer initiatieven genomen om bv bij scholing en bijeenkomsten in 

gezamenlijkheid op te trekken. 

De OPR zal zich ook verder verdiepen in dit onderwerp en eventueel met een voorstel komen. 

 

Jaarverslag SWV 22.01 PO 

Vraag OPR: Zijn er initiatieven die genomen worden om het aantal thuiszitters terug te dringen? 
Vanuit het schoolbestuur worden er twee mensen gefaciliteerd om de training LANSbrekers te volgen. 

In deze training wordt gekeken naar oplossingen om thuiszitters te voorkomen. 
Binnen de SO school de Aventurijn wordt een nieuwe vorm besproken met opvang, onderwijs en zorg 

als één geheel. 

 
Contact/afspraken OPR-GMR: 

Bezoeken worden opnieuw opgepakt voor de GMR-en die nog niet bezocht zijn.  
 

Voorbereiding ALV 17-12-18 

Waarom heeft niet iedere school een schoolondersteuningsplan op de website? De OPR gaat een 
check doen naar de vindbaarheid van de SOP’s binnen verschillende schoolbesturen. 

 

Maandag 2 juli en maandag 17 december is de OPR aangeschoven bij de ALV. 

 


