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1. Inleiding door de voorzitter
Via dit verslag brengen wij u graag op de hoogte van de highlights van de OPR over het (kalender) jaar
2018.
De inleiding komt deze keer van een nieuwe voorzitter van de OPR. Jeroen Hokke heeft het
voorzittersstokje in april 2018 overgedragen maar zijn ervaring is gelukkig behouden omdat hij als lid
en plaatsvervangend voorzitter, zijn bijdrage voortzet waarvoor wij hem vanzelfsprekend zeer
erkentelijk zijn.
In 2018 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een tweetal zeer betrokken OPR leden. Langs
deze weg willen wij Bettine Heslinga en Yvonne LaGro hartelijk danken voor hun inzet en de prettige
samenwerking in de afgelopen jaren.
Daarnaast hebben wij gelukkig weer deskundige en betrokken vervanging zowel spontaan
aangeboden gekregen als ook gevonden met behulp van Johan Vermeer, in de vorm van -op volgorde
van aantreden-: Fons Alkemade, Tom Koehorst, Rob Mersmann en Gerard Huis In ‘t Veld.
Naast de 5 OPR-bijeenkomsten, waarin wij vinger aan de pols houden en meedenken op de
speerpunten vanuit het Ondersteuningsplan die geagendeerd zijn voor het betreffende jaar, hebben
wij dit jaar ook twee trainingen gehad, één over de rol van de OPR en daarnaast over de begroting
omdat wij hier binnenkort instemmingsplicht op krijgen.
Daarnaast hebben wij met de Raad van Toezicht gesproken en tevens een collegiaal bezoek gebracht
aan de OPR van het Primair Onderwijs van Zuid-Kennemerland. En als afsluiting van het schooljaar
2017-2018 hebben wij een achterbanraadpleging gehouden, gefaciliteerd door het SWV-ZK.
Het is mij opgevallen dat al deze activiteiten, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering, zeer
prettig en constructief verlopen dankzij de betrokkenheid en inzet van alle OPR-leden, de uitstekende
samenwerking met Johan Vermeer en met Jolande Groenheide-Asin. Dit draagt zeker bij aan het
behalen een maximale toegevoegde waarde van de OPR.
Ik wil hier een ieder heel hartelijk voor bedanken en hoop van harte dat we op deze voet door kunnen
gaan om ons steentje bij te kunnen dragen in het realiseren van de doelen waar het
Samenwerkingsverband zich hard voor maakt.
Namens de OPR,
Gemma Jansen,
voorzitter OPR SWV VO Zuid-Kennemerland
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2. Wat is het doel van de Ondersteuningsplanraad (OPR)?
Doelstelling 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.
De OPR heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het
SWV en elk jaar in te stemmen met het jaarplan. 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, houdt contact met de achterban en helpt bewaken
of de doelen, die het SWV heeft gesteld, worden gehaald. Daartoe komt de OPR van SWV VO ZuidKennemerland vijf keer per schooljaar bij elkaar.
De leden van de OPR dragen er zorg voor dat ze continu op de hoogte blijven van de inhoud van het
ondersteuningsplan en relevante wet- en regelgeving.
Op het gebied van interne organisatie heeft de OPR onder andere taken die samenhangen met de
organisatie van verkiezingen en het inwerken van nieuwe leden.
De OPR stelt jaarlijks een jaarverslag, een activiteitenplan en een begroting op. Deze worden onder
andere ten behoeve van het vaststellen van een faciliteitenregeling voorgelegd aan het
samenwerkingsverband.
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3. Samenstelling van de Ondersteuningsplanraad 2018
De OPR heeft 12 zetels:
•

Voor de personeelsgeleding 6 zetels: 2 Havo/vwo, 2 VMBO en 2 PRO/VSO.

•

Voor oudergeleding 3 zetels: 1 Havo/vwo, 1 Vmbo,1 PRO/VSO en

•

Voor de leerlinggeleding 3 zetels: 1 Havo/vwo, 1 Vmbo, 1 PRO/VSO.

Per december 2018 bestond de ondersteuningsplanraad uit de volgende leden:
Naam

namens

Stef Maas
Tom Koehorst
Esther Smeenk
Vacature

PRO/VSO personeelsgeleding
PRO/VSO personeelsgeleding
PRO/VSO oudergeleding
PRO/VSO leerling-geleding

Jeroen Hokke
Ewout de Jong
Rob Mersmann
Kim Nelis

VMBO personeelsgeleding
VMBO oudergeleding
VMBO oudergeleding (i.p.v. leerling-geleding)
VMBO personeelsgeleding

Gerard Huis In ’t Veld
Vacature
Fons Alkemade
Lotje Laarman

Havo/vwo personeelsgeleding
Havo/vwo personeelsgeleding
Havo/vwo oudergeleding
Havo/vwo leerling-geleding

Gemma Jansen
Jolande Groenheide

Notuleren4you

Functie

(plv. voorzitter)

Technisch voorzitter
Ambtelijk secretaris

4. Vergaderingen 2018
In 2018 is de OPR vijf keer in vergadering bij elkaar geweest. Bij deze vergaderingen was de
directeur/bestuurder van het samenwerkingsverband aanwezig. Hieronder volgt per vergadering een
korte samenvatting van de onderwerpen die werden besproken.

8 februari 2018
In deze vergadering werden twee nieuwe leden welkom geheten: Fons Alkemade, ouder van Het
Schoter en Tom Koehorst, leerkracht van Het Molenduin in Santpoort.
Onderwerpen van gesprek:
• Instemmingsaanvraag aangepaste TVO procedure: is al op 29 november 2017 vastgesteld door de
ledenraad van het samenwerkingsverband. De OPR stemt in met deze procedure.
• Presentatie getalsmatige management informatie van het samenwerkingsverband.
• Transparantie reserves samenwerkingsverband.
• Stand van zaken Achterbanraadpleging MR-en, leerkrachten en leerlingen.
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10 april 2018
In deze vergadering draagt Jeroen Hokke het voorzitterschap over aan Gemma Jansen en neemt
Jeroen de taak van vicevoorzitter op zich.
Onderwerpen van gesprek:
• Terugblik ontmoeting OPR/RvT/RvB van 28 maart. Gespreksonderwerpen: ervaringen met het
passend onderwijs, de participatie van leerlingen in de OPR en de zichtbaarheid van OPR in de
scholen.
• Terugblik op de OPR basiscursus van 3 april: de OPR heeft een aantal aandachtspunten
meegenomen die zij verder gaat uitwerken.
• Het Financieel Jaarverslag van het SWV VO.
• Het Jaarverslag OPR 2017.
• Management informatie I.
• Stand van zaken Achterbanraadpleging voor ouders.

27 juni 2018
De OPR verwelkomt Rob Mersmann, ouder van het Maritiem College in Velsen, als nieuw lid.
Onderwerpen van gesprek:
• De evaluatie van de tweede ouderraadpleging tevens achterbanraadpleging voor en van ouders op
21 juni.
• Definitieve jaarrooster Samenwerkingsverband VO 2018-2019.
• OPR-zaken, zoals samenstelling OPR schooljaar 2018-2019 en rooster van aftreden,
vergaderschema en jaarplanning 2018-2019, begroting OPR 2018-2019 en activiteitenplan OPR
2018-2019.
• Bovenschoolse voorzieningen/arrangementen (+VO-scholen).
• Management informatie II.

3 oktober 2018
De OPR verwelkomt Gerard Huis in ‘t Veld, als nieuw lid van de OPR. Gerard is als zorgcoördinator en
traject begeleider werkzaam op het Stedelijk Gymnasium.
Gespreksonderwerpen:
• Werving onafhankelijk voorzitter Ledenraad.
• Leerlingenparticipatie.
• Formuleren speerpunten OPR 2018-2019: de OPR besluit om de speerpunten van het
samenwerkingsverband te volgen en daarop te gaan focussen.
• Voorbereiding Inspectiebezoek aan SWV.

12 december 2018
Als gast ontvangt de OPR Peter Truijens, directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs IJmond. Peter Truijens is oud-voorzitter van de OPR. Er wordt gesproken over de OPR toen
en nu, de thema’s die toen speelden en wat daarin is veranderd en welke veranderingen het passend
onderwijs heeft doorgemaakt.
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Gespreksonderwerpen:
• Terugblik training begroting OPR op 7 november: deze training werd door de OPR als zeer positief
ervaren.
• Terugblik bezoek Onderwijsinspectie op 6 december: er waren twee afspraken ingepland: één voor
de OPR en één voor de personeelsgeleding.
• Bezoek Onderwijsinspectie op 19 december.
• Terugblik op het OOGO van 4 oktober.
• Begroting SWV VO Z-K 2019.
• Management informatie III.

5. Contact met de achterban
Op donderdag 21 juni 2018 werd de tweede ouderraadpleging van het SWV VO weer op de locatie
Seinwezen in Haarlem gehouden.
Het thema van de avond was ‘Naar nieuwe bovenschoolse voorzieningen’.
In de inleiding licht Johan Vermeer, directeur/bestuurder van het SWV VO kort het nieuwe
ondersteuningsplan toe. Ter informatie is bij de uitnodiging de publieksversie van het
ondersteuningsplan meegestuurd.
Hierna volgen twee rondes workshops waarin de volgende onderwerpen worden besproken:
- tijdelijke plekken (max 13 weken) voor leerlingen in de +VO – arrangementen;
- doorstroomklassen; een nieuw initiatief t.b.v. thuiszitters met een complexe ondersteuningsvraag.
Ondanks het beperkt aantal deelnemers werd de avond door de deelnemers en de OPR-leden als
nuttig en leerzaam ervaren.

6. Financiële verantwoording
De ondersteuningsplanraad maakt gebruik van de faciliteiten van het samenwerkingsverband, zoals
vergaderaccommodaties, de website en een ambtelijk secretaris.
Personeelsleden worden op hun school voor 6 uur per keer vrijgesteld voor hun werkzaamheden in de
OPR.
Ouders en leerlingen ontvangen op grond van de faciliteitenregeling een jaarlijkse
vrijwilligersvergoeding van € 50,-- per keer en de voorzitter van € 100,-- per keer.
Deze vergoedingen zijn gekoppeld aan aanwezigheid op vergaderingen, de achterbanraadpleging en
eventuele opleidingsavonden, in 2018 waren dit maximaal 7 vergoedingen per persoon.
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