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1. Inleiding
Hier ligt het derde jaarverslag van de OPR, dit maal over het jaar 2016.
De samenwerking tussen de OPR leden onderling en de OPR en de directie van het SWV
is naar mijn idee goed verlopen. Men is bereid naar elkaar te luisteren, elkaar aan te
vullen en te ondersteunen.
Dit jaar hebben we afscheid genomen van de eerste lichting OPR-leden. Om een zekere
continuiteit te waarborgen is de helft van het aantal OPR-leden reglementair afgetreden.
Daarvan heeft 1 lid zich opnieuw kandidaat gesteld. Helaas zijn niet alle vacatures
vervuld.
Nenette Dieleman en Aad Kuin bedankt. Zij namen per 1 maart afscheid van het SWV.
De OPR bedankt hen voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.
Met ingang van 1 maart is Johan Vermeer aangesteld als directeur van het SWV. Dank
aan Johan Vermeer (directeur van het SWV), die ons alle informatie en ruimte heeft
gegeven om ons werk als OPR-lid te kunnen doen.
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
2017 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 2016

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).
Onderstaande personen hadden in 2016 een zetel namens het personeel, leerlingen of
ouders in de OPR.
Stephan Cobbenhagen
Gert Hald
Beppie Dubbeldam
Vacature
Lucie Blommaert
Vacature
Esther Smeenk
Erwin van der Slik

–
-

Marianne Furstner
Vacature
Gitta van der Linden

-

Jeroen Hokke
Marianne Wagemans

-

Ria Rijntjes
Bettine Heslinga
Yvonne La Gro

-

Lotje Laarman

-

PRO/VSO personeelsgeleding
PRO/VSO personeelsgeleding
PRO/VSO oudergeleding – vertrokken per 8 juni
PRO/VSO oudergeleding – per 1 september
PRO/VSO leerlinggeleding – vertrokken per 8 juni
PRO/VSO leerlinggeleding – per 1 september
VMBO oudergeleding
VMBO oudergeleding (ipv leerlinggeleding) –
vertrokken per 8 juni
VMBO personeelsgeleding (vertrekt per 8 juni)
VMBO personeelsgeleding per 1 september
VMBO oudergeleding ipv leerlinggeleding –
vanaf 1 september
VMBO personeelsgeleding
Havo/vwo oudergeleding (ipv leerlinggeleding) Vertrokken per 8 juni
Havo/vwo oudergeleding - vanaf 1 september
Havo/vwo personeelsgeleding
Havo/vwo personeelsgeleding (herkozen per 1
september)
Havo/vwo leerlinggeleding

Voorzitter OPR
Jeroen Hokke
Plaatsvervangend voorzitter
Bettine Heslinga
Secretaris
Gert Hald
Secretariële ondersteuning
Jolande Groenheide-Asin van Notuleren4you
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4. Jaarverslag 2016
In 2016 is de OPR 5 keer in vergadering bij elkaar geweest. Bij deze vergaderingen was
de directie van het SWV aanwezig. Hieronder volgt per vergadering een korte
samenvatting.
27 januari 2016
Als nieuw lid wordt Lotje Laarman welkom geheten. Zij vult de vacature van de leerling
geleding havo/vwo op. Peter Truijens heeft zijn functie als voorzitter per 1 januari
neergelegd. Jeroen Hokke, plaatsvervangend voorzitter, neemt deze taak tot het einde
van het schooljaar op zich. Bettine Heslinga wordt aangesteld als plaatsvervangend
voorzitter. De vergadering neemt afscheid van Nenette Dieleman die het SWV per 1
maart a.s. verlaat. Een aantal leden van het SWV is bij het officiële afscheid van haar
aanwezig.
Onderwerpen van gesprek zijn:
 De evaluatie van het onderzoek Plus VO, TVO en Trajectvoorzieningen;
 De begroting SWV 2016 en de meerjarenbegroting plus een aantal beleidssuggesties.
 Indrukken vanuit de achterban: Bettine Heslinga, coördinator ondersteuning en
trajectbegeleider, licht door middel van een PowerPoint presentatie de
ondersteuningsstructuur van het Sancta Maria toe.

6 april 2016
In deze vergadering wordt Johan Vermeer, nieuwe directeur Samenwerkingsverband VO
Zuid-Kennemerland, welkom geheten.
Onderwerpen van gesprek:
 De Verantwoordingssystematiek (ter informatie);
 Samenstelling OPR komend jaar/verkiezingen: rooster van aftreden en het
organiseren van de komende verkiezingen;
 Indrukken vanuit de achterban.

8 juni 2016
In deze vergadering neemt de OPR afscheid van Marianne Wagemans, Lucie Blommaart
en Marianne Furstner, Beppie Dubbeldam en Erwin van der Slik.
Aan de orde zijn de volgende zaken:
 Memo naar ondersteuningsplan: deze memo wordt toegelicht door Johan Vermeer.
Vanuit de OPR wordt een aantal op- en aanmerkingen gemaakt, die door de directeur
in de memo worden verwerkt.
 Concept Jaarverslag 2015 OPR: wordt met enkele aanpassingen goedgekeurd;
 Concept jaarrooster SWV en OPR: de OPR besluit om een activiteitenplan met de
daarbij behorende faciliteitenregeling op te stellen. Beide documenten worden in de
OPR van 25 januari 2017 besproken met de directie van het SWV.
 Indrukken vanuit de achterban: Esther Smeenk geeft een korte presentatie waarin zij
tips geeft voor het structureel ophalen van indrukken vanuit en raadplegen van de
achterban. De OPR besluit om de achterbanraadpleging in het activiteitenplan op te
nemen.
 Evaluatie OPR-leden: door middel van een korte zelfevaluatie bespreekt de OPR hoe
het afgelopen schooljaar is verlopen.
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14 september 2016
Twee nieuwe leden hebben zich voor de OPR aangemeld, namelijk Ria Rijntjes
(oudergeleding havo/vwo) en Gitta van der Linden (oudergeleding vmbo).
In deze vergadering worden de volgende onderwerpen besproken:
De verkiezingen: de OPR heeft drie vacatures, namelijk:
 PRO/VSO oudergeleding;
 PRO/VSO leerlinggeleding;
 VMBO personeelsgeleding.
Omdat de vacatures zich uitsluitend in de PRO/VSO- en VMBO-geledingen bevinden,
gaat de oproep uitsluitend uit naar die scholen.
 Activiteitenplan OPR: de OPR besluit om de speerpunten van de OPR in het
activiteitenplan op te nemen:
 Achterbanraadpleging;
 Basisondersteuning op de scholen: wat kan er beter en wat kan het SWV daarin
betekenen?
 Stand van zaken Samenwerkingsverband: toegelicht door Johan Vermeer.

7 december 2016
Aan de orde komen de volgende zaken:
 Voorstel tot wijziging van het basisondersteuningsprofiel: dit voorstel ligt ter
instemming voor aan de OPR. De OPR stemt in met dit voorstel.
 De stand van zaken rondom de verkiezingen: op de oproep hebben zich geen
kandidaten aangemeld. De OPR bespreekt de te nemen acties met betrekking tot het
opvullen van de vacatures.
 Het concept Ondersteuningsplan 2018-2022: tijdens de vergadering maakt de OPR
een aantal op- en aanmerkingen. Overige opmerkingen worden door de OPR-leden
naar Johan Vermeer gemaild. Deze worden in het concept verwerkt.
 Speerpunten 15/16 en speerpunten 16/17;
 Managementinfo november/december (ter informatie).
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