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Inleiding
Dit jaarverslag van de OPR van Aandacht+ is het zesde dat gemaakt wordt en is, naast de
wettelijke verplichting, bedoeld om te informeren over de werkzaamheden van de OPR.
In het verslagjaar is de OPR 4x bijeen geweest. Om te informeren, de OPR verder te
vormen en om instemming te verlenen aan het (ver)nieuwde OP. Een dynamisch plan dat
gedurende de looptijd geëvalueerd wordt en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
In het jaarverslag wordt kort ingegaan op de onderwerpen die tijdens de vergaderingen
zijn besproken.
Voor het komende jaar is het belangrijk de ontwikkelingen van Passend Onderwijs te
blijven volgen. Hoe gaat het met de uitvoering van het nieuwe OP en hoe ontwikkelt de
bekostiging zich?

Namens de OPR:
Ina de Jong
Voorzitter OPR

augustus 2019

vacant
Secretaris OPR

De OndersteuningsPlanRaad (OPR)
WAT IS DE OPR
De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband (SWV)
Aandacht+. Elk SWV heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR), dat is verplicht op grond
van de Wet Passend Onderwijs. Ouders, leerlingen en docenten hebben medezeggenschap
over het beleid en de verdeling van middelen van het SWV.

TAKEN VAN DE OPR
De OPR heeft volgens de Wet Passend Onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming
te verlenen aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan afspraken over de
manier waarop leerlingen zo goed mogelijk de passende ondersteuning krijgen die zij
nodig hebben.
De OPR van Aandacht+ 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, ook worden gehaald. De OPR van Aandacht+ komt vier keer per jaar bij
elkaar.

ORGANISATIE VAN DE OPR
De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele
stukken staat 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 EN
een secretaris uit haar midden.

LEDEN VAN DE OPR
De leden van de OPR moeten ouders, personeel 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 en/of personeel.

Samenstelling OPR 2018/2019
De OPR heeft 10 zetels en wordt bij voorkeur verdeeld in 5 zetels voor de
personeelsgeleding en 5 zetels voor de ouder/leerling geleding. Omdat er in verslagjaar
geen leerlingen zitting hebben genomen zijn de vrije plaatsen overgenomen door
ouders/personeel.
Onderstaande personen hadden in 2018/2019 een zetel namens de ouders of het
personeel.
Zetels namens personeel:
1. Bonifatius mavo
2. Emelwerda College
3. Groenhorst College Praktijkonderwijs
4. VSO De Optimist
5. ZMLK Zonnebloemschool
6. Zuyderzee College

: Dirande van de Weerd
: Ilonka van Elburg
: Gerda Zwemer
: Han van den Berg
: Marian Zijlema
: vacant

Zetels namens ouders:
1. Emelwerda College
2. Groenhorst College
4. Berechja College
5. Zuyderzeelyceum

: Ina de Jong
: Betty Lampe
: Rense van Slooten
: Nanja Heesterman

Voorzitter OPR:
Ina de Jong
Vice voorzitter OPR:
Tot januari 2018 Han van der Berg
Vanaf 1 januari 2018-juni 2019 Ilonka van Elburg
Secretaris OPR:
vacant

|

Jaarverslag OPR Aandacht+
EERSTE BIJEENKOMST 03 OKTOBER 2018
Tijdens de eerste bijeenkomst van de OPR waren de belangrijkste onderwerpen:
LWOO-gelden
Speerpunten uit het nieuwe Ondersteuningsplan
De OPR is mondeling op de hoogte gebracht van de ervaringen tot nu toe sinds het
loslaten van de landelijke criteria.
Ook is inhoudelijk een aantal speerpunten besproken betreffende de anderstalige
doelgroep. Het inzetten van verschillende arrangementen verloopt naar tevredenheid.
Ook is een “vergeten groep” aan het licht gekomen. Het gaat om lln die in Nederland
geboren zijn, maar bij wie thuis geen Nederlands gesproken wordt en bij wie de
taalontwikkeling gestagneerd is.
De OPR start dit jaar zonder secretaris maar hoopt aan het eind van dit jaar weer een
secretaris te hebben. Notulen worden om beurten gemaakt.
OPR kiest dit jaar nog bewust voor een eenmalig bezoek van het toezichthoudende deel
van het bestuur.
De werving van nieuwe leden krijgt prioriteit.

TWEEDE BIJEENKOMST 18 DECEMBER 2018
Tijdens de tweede bijeenkomst is de begroting voor 2018 besproken en heeft de OPR
ermee ingestemd. Zie raadpleegt hier een financieel adviseur.
Verder is het jaarverslag van de OPR 2017 goedgekeurd.
Ook is het tijdpad, de evaluatie en het schrijven van het nieuwe ondersteuningsplan
besproken.
Er is tijd en ruimte genomen om initiatieven op de scholen te bespreken en te
inventariseren.
Belangrijk voor de OPR was de mededeling dat Opting out voor LWOO-leerlingen in
Lemmer en feit is geworden. Landelijke criteria voor toelating zijn losgelaten. Op lokaal
niveau zijn afspraken gemaakt in belang van de leerlingen. (thuisnabij passend onderwijs).

DERDE BIJEENKOMST 5 MAART 2019
OPR heeft vrijwel op iedere bijeenkomst de hulpvraag van docenten op de tafel. Dit jaar is
i.s.m het therapeutisch centrum een symposium/nascholing georganiseerd. OPR vindt het
aanspreken van het systeem rondom de leerling belangrijk. Voor het aankomende
schooljaar is een dag hiervoor ingeroosterd voor scholing SWV-breed.
Tijdens de tweede bijeenkomst is voorgesteld en afgesproken de SOP`s van school tot
school door te nemen om inzicht te krijgen. Tijdens de derde bijeenkomst blijkt een aantal
leden het risico op beoordeling (stoel van de bestuurder) wat groot te vinden. Afgesproken
is dat er meer manieren zijn om info over het functioneren van het OP te verkrijgen.
Er is een nieuw lid verwelkomd op de OPR.

Ook is tijdens deze bijeenkomst een gesprek geweest met het toezichthoudende deel van
het bestuur, mevr. E. Kruize. Onderwerpen in het gesprek waren risico op onderlinge
concurrentie tussen scholen, LWOO in Lemmer bijv., toename aantal zorgleerlingen,
kwaliteiten AD en de samenwerking OPR VO-PO.
AD en VZ OPR hebben meegedaan aan project versterking medezeggenschap in het najaar
van 2018. N.a.v de resultaten van dit onderzoek besluit OPR jaaragenda op te stellen en
speelt zij met het idee van een rondleiding in elke school.
Tijdens deze bijeenkomst ook het inhoudelijk jaarverslag goedgekeurd.

VIERDE BIJEENKOMST 19 JUNI 2019
Waar we in het jaar 2018 het OP opnieuw hebben vastgesteld, is dit jaar gepoogd een
indruk te krijgen van het functioneren van het OP in de praktijk. Daartoe is voor het eerst
op deze bijeenkomst een rondleiding gegeven aan de OPR over de school. Leden kregen
kijkje in de keuken. Besloten dit volgend jaar tot standaard te verheffen bij elke
bijeenkomst.
OP deze bijeenkomst is ook het inspectierapport aan de orde geweest. Aandachtspunten:
rol van het toezichthoudende deel van het bestuur en informatie over de positie/rol van
de ouders in de besluitvorming over de extra ondersteuning van een leerling.
Verder is het concept financieel jaarverslag toegelicht. OPR heeft ingestemd voor 1 juli.
Er wordt besloten met een jaaragenda te gaan werken. OPR heeft dringend behoefte aan
een secretaris. Kwaliteit van de verslaglegging moet op peil blijven.
Er is een tweetal nieuwe leden verwelkomd op de OPR.
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