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1. Inleiding
Voor u ligt het tweede jaarverslag van de OPR, over het jaar 2015.
De samenwerking tussen de OPR-leden onderling en de OPR en de directie van het
Samenwerkingsverband, vanaf nu SWV, is naar mijn idee goed verlopen. Men is bereid
naar elkaar te luisteren, elkaar aan te vullen en te ondersteunen.
De snelheid waarmee de OPR en het SWV uiteindelijk de voorbereiding op en de
instemming met het ondersteuningsplan konden realiseren is mede hieraan te danken.
Dank aan Nenette Dieleman (directeur van het SWV) en Aad Kuin (adj. directeur van het
SWV), die ons alle informatie en ruimte hebben gegeven om ons werk als OPR lid te
kunnen doen.
Dank aan Jolande Groenheide-Asin van Notuleren4you voor het verzorgen van de
verslagen van alle vergaderingen
Ook bedank ik mijn mede OPR-leden voor hun vertrouwen en samenwerking in een
goede, constructieve sfeer,die er tijdens de vergaderingen heerste. Ik hoop dat wij in
2016 de vacatures van de OPR kunnen invullen, zodat wij opnieuw slagvaardig aan de
slag kunnen.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag.
Namens de OPR,
Jeroen Hokke
Voorzitter OPR SWV VO Zuid-Kennemerland
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2. Wat is de Ondersteuningsplanraad?
Wat is de OPR?
De OPR is de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (SWV). Elk SWV
heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR), dat is verplicht op grond van de wet passend
onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het SWV. Ouders, leerlingen en
personeelsleden hebben medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen
van het SWV. Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (in cluster 3 en 4) zijn
aangesloten bij een samenwerkingsverband VO.
Wat doet de OPR?
De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar
instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan
afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed
mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.
De OPR van SWV VO Zuid-Kennemerland volgt ook de voortgang van het
Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema's in passend onderwijs en helpt
bewaken of de doelen die het SWV heeft gesteld worden gehaald. Daarom komt de OPR
van SWV VO Zuid-Kennemerland minimaal vijf keer jaar bij elkaar.
Hoe is de OPR georganiseerd?
De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze
formele stukken staat bijvoorbeeld beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid
en verlopen, hoe er wordt gestemd en waar stukken van de OPR in te zien zijn. De OPR
heeft een voorzitter uit haar midden.
Kan iedereen lid worden van de OPR? De leden van de OPR moeten ouders,
personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De
leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de
medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband,
maar hoeven zelf niet uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.
Wanneer geen leerlingen zich kandidaat stellen, mogen deze zetels ingevuld worden door
ouders.
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3. Samenstelling van de OPR 2015

De OPR heeft 12 zetels, waaronder 6 zetels voor de personeelsgeleding (2 Havo/vwo, 2
VMBO en 2 PRO/VSO) en 3 zetels voor oudergeleding (1 Havo/vwo, 1 Vmbo,1 PRO/VSO)
en 3 zetels voor de leerlinggeleding (1 Havo/vwo, 1 Vmbo, 1 PRO/VSO). In 2015 is de
leerlinggeleding PRO/VSO door een leerling uit het VSO opgevuld geweest. De
opengevallen leerlingplaatsen zijn bij gebrek aan kandidaten opgevuld worden door
ouders.
Onderstaande personen hadden in 2015 een zetel namens het personeel, leerlingen of
ouders zitting in de OPR.
Esther Smeenk
Erwin van der Slik
Peter Truijens
Marianne Wagemans
Stephan Cobbenhagen
Gert Hald
Beppie Dubbeldam

–
-

Lucie Blommaart
Marianne Furstner
Jeroen Hokke
Bettine Heslinga
Marieke Schaap
Yvonne La Gro

-

OPR oudergeleding VMBO
OPR oudergeleding VMBO (ipv leerling geleding)
OPR oudergeleding Havo/vwo
OPR oudergeleding Havo/vwo (ipv leerling geleding)
PRO/VSO personeelsgeleding
PRO/VSO personeelsgeleding
PRO/VSO oudergeleding (per 28-1-2015 vervanging
van Carlos Murillo)
PRO/VSO leerlinggeleding
VMBO personeelsgeleding
VMBO personeelsgeleding
Havo/vwo personeelsgeleding
Havo/vwo personeelsgeleding (tot 1-4-2015)
Havo/vwo personeelsgeleding (Per 1-4-2015, ter
vervanging van Marieke Schaap)

Voorzitter OPR
Peter Truijens (tot en met 31 december 2015)
Plaatsvervangend voorzitter
Jeroen Hokke
Secretaris
Gert Hald
Notulist
Jolande Groenheide-Asin van Notuleren4you
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4. Jaarverslag 2015
In 2015 is de OPR 5 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 de meeste vergaderingen op verzoek
van de OPR bijgewoond door een vertegenwoordiger van de directie van het SWV.
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.
28 januari 2015
Tijdens deze vergadering hadden we bezoek van Jan Kion en Sandra Wagenaar van de
OPR swv VO Amstelland en Meerlanden. Zij zaten op uitnodiging van de OPR als
toehoorder bij de vergadering.
Beppie Dubbeldam treedt toe tot de OPR als vervanger voor Carlos Murillo. Marieke
Schaap heeft aan de voorzitter aangegeven zich terug te trekken uit de OPR. Er wordt op
de verkiezingslijst gekeken of er nog een kandidaat is om haar termijn af te maken

1 april 2015
Yvonne la Gro is bereid gevonden de plek van Marieke Schaap op te vullen.
Op 15 april komt de inspectie ons Samenwerkingsverband bezoeken. Gert Hald, Jeroen
Hokke en Peter Truijens gaan in gesprek met de directie.
Het rooster van aftreden wordt vastgesteld. Om de continuïteit te waarborgen treedt na
2,5 jaar de helft van de OPR af.
De OPR stemt in met:
De jaarplanning 2015-2016, het jaarverslag 2014.
Besproken worden het thuiszittersprotocol en de indrukken vanuit de achterban.

27 mei 2015
Deze vergadering vindt plaats in aanwezigheid van de directie van het SWV. Aan de orde
zijn de volgende zaken:
 Lucie Blommaart neemt plaats in de OPR. Zij vervult de vacature in de
leerlinggeleding Pro-VSO.
 Besproken in de vergadering zijn;
o Financiën - de meerjarenbegroting van het SWV-VO-ZK
o Het inspectiebezoek in het kader van kwaliteitsonderzoek van 15 april
waarbij Gert Hald, Jeroen Hokke en Peter Truijens aanwezig waren namens
de OPR.
In de vergadering wordt het concept-vergaderrooster van de ledenraad,
voortgangscommissie en het directieoverleg besproken om te komen tot een
vergaderrooster voor de OPR. Aan het eind wordt het vergaderrooster met enkele
wijzigingen vastgesteld.
De vergadering eindigt met een terugblik op het functioneren van de OPR.
Doen we de juiste dingen en doen we de dingen die we doen goed. De reacties zijn
positief.
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9 september 2015
Deze vergadering vindt plaats in aanwezigheid van de directie van het SWV. Aan de orde
zijn de volgende zaken:





Nenette Dieleman, directeur SWV-VO-ZK kondigt aan dat zij per 1 maart zal
aftreden als directeur van het Samenwerkingsverband
De belangrijkste wijzigingen in het Ondersteuningsplan worden toegelicht door
Nenette Dieleman. Het betreft het inpassen van LWOO en PrO in het Passend
Onderwijs (hoofdstuk 8). Aan de OPR wordt gevraagd binnen 4 weken in te
stemmen met de wijzigingen. Na de toelichting wordt aan de 8 aanwezige leden
hun mening gevraagd. De aanwezige leden stemmen in. Afgesproken wordt dat
de voorzitter aan de afwezige leden vraagt of zij ook kunnen instemmen. Binnen
een week meldt de voorzitter aan de directie dat de OPR heeft ingestemd.
Indrukken vanuit de achterban (vast agendapunt)

4 november 2015
Deze vergadering vindt plaats in aanwezigheid van de adjunct directeur van het SWV.
Aan de orde zijn de volgende zaken:





De speerpunten SWV ZK 2015-2016 en de evaluatie van de speerpunten 20142015
Ondersteuningsplan; wijzigingen in hoofdstuk 14
Rapportage kwaliteitsonderzoek inspectie
Financieel jaarverslag 2014

De voorzitter meldt dat hij per 1 januari is aangesteld als directeur bij het SWV PO
IJmond. Hij kan deze functie niet combineren met het voorzitterschap van de OPR en
treedt om die reden dan ook af als voorzitter en als lid van de OPR. Door het vertrek
neemt Marianne Wagemans de plek in als ouder van de geleding Havo/VWO. Hierdoor
ontstaat er een vacature in de leerlinggeleding Havo/VWO. Hiervoor worden de scholen
benaderd.
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