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                             Jaarverslag Ondersteuningsplanraad 
                   2019  
 
 
 
Doel Ondersteuningsplanraad 
De OPR-leden hebben zich tot doel gesteld kritisch het ondersteuningsplan te lezen. Het is belangrijk 
dat het Samenwerkingsverband effectief en efficiënt omgaat met de toegekende middelen. Het is 
een uitdaging om mee te denken over de uitgave van geld dat niet structureel is. Het moet gaan om 
voorzieningen die uiteindelijk met reguliere middelen op te brengen zijn. De OPR vindt het erg 
belangrijk dat er geen grote reserve wordt opgebouwd en dat het geld wordt uitgegeven ten 
behoeve van de leerlingen. Daarbij is het essentieel dat de directies van alle scholen goed op de 
hoogte zijn van projectgelden en gelden voor LWOO en ambulante begeleiding, zodat de 
afzonderlijke scholen middelen kunnen aanvragen en inzetten om passend onderwijs zo goed 
mogelijk binnen de school gestalte te geven.  
 
De OPR is tevreden met de informatie die door het bestuur van het Samenwerkingsverband 
beschikbaar wordt gesteld aan de OPR. De raad wordt tijdig meegenomen in de processen die spelen 
binnen het samenwerkingsverband, zodat invloed hierop vanuit de OPR mogelijk is. 
De OPR heeft alle stukken op tijd kunnen lezen en het bestuur neemt de adviezen, op- en 
aanmerkingen vanuit de OPR mee in verdere beleidsvorming. 
De OPR zou wel graag zien dat alle informatie meer doorkomt op de werkvloer. Dit jaar heeft de OPR 
besloten de MR leden van alle scholen uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst. Dit idee 
wordt nog nader uitgewerkt. De OPR wil graag zien dat passend onderwijs meer op de agenda komt 
te staan van het teamoverleg op de verschillende scholen. Dit is natuurlijk ook de 
verantwoordelijkheid van de directies van de verschillende scholen. 
 
OPR vergaderingen, behandelde stukken en onderwerpen 
De OPR heeft 5 x vergaderd dit kalenderjaar. 
De belangrijkste onderwerpen op deze vergadering waren:  
 
28-02-2019: 
Ondersteuningsplan (concept) – hoe kunnen we er voor zorgen dat alle docenten hier kennis van 
nemen? 
Rooster van aftreden-werven van nieuwe leden 
OPR Jaarverslag 2018 
Kwartaalrapportage 
 
11-04-2019 
Voordracht lid RVT ter vervanging van André Kerstens 
Instemming met ondersteuningsplan 
Jaarverslag 2018 – te grote reserve wordt besproken 
Inspectierapport 
Bestuursverantwoording 
Afstroom HAVO- aandachtspunt voor SWV? 
Zitten leerlingen op een te hoog niveau? 
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12-06-2019 
Financiën (projecten) 
Instemming Jaarverslag 2018 
Vergaderrooster 
Bekendheid ondersteuningsplan 
LWOO-Opting out 
Ambulante begeleiding 
 
 
02-10-2019 
Ambulante begeleiding 
Financiën  
LWOO 
Bekendheid Ondersteuningsplan 
Kwaliteitszorg 
 
 
10-12-2019 
Nieuw lid RvT 
Ondersteuningsplan  
Financiën 
Kwaliteitszorg 
AVG 
Bekendheid Ondersteuningsplan, voorlichting aan alle MR leden van het SWV 
 
 
 
Belangrijke punten uit de vergaderingen: 
 

 Een goede kwaliteitszorg met aandacht voor de dagelijkse werkelijkheid in de klas.  
Het gaat niet alleen om kwantitatieve data, maar ook om kwalitatieve data. 
Wat is passend onderwijs? Wat houdt basisondersteuning in? 
Eenduidigheid binnen het SWV hierover.  

 Ambulante begeleiding gaat meer ingezet worden als deskundigheidsbevordering voor 
docenten. Welke organisaties gaan dit uitvoeren? Worden alle gelden goed en volledig 
ingezet? 

 Een goede besteding van de reserve ten behoeve van passend onderwijs.  

 LWOO - Opting out. 
De manier waarop inzet LWOO middelen wordt verantwoord is belangrijk. Komt het geld bij 
de juiste leerlingen terecht? Er komt meer overleg tussen de verschillende scholen, dit moet 
zorgen dat de middelen goed besteed worden. Toezicht hierop is belangrijk. 
Een belangrijke vraag is verder of de extra ondersteuningsgelden momenteel goed verdeeld 
zijn over de scholen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
Wijzigingen in de samenstelling OPR   
In 2019 bestond de OPR uit de volgende leden: 
 
Wim Schreurs, voorzitter(Personeelslid, Aloysiusstichting) 
Jos Graus (personeelslid, SOML Broekhin) 
Piet Reijnders (ouderlid, SOML Broekhin) 
Thijs van Elsen, (ouderlid, SOML Ursula) 
Leon Custers (ouderlid, SOML Ursula) 
Laurens Wolfs (ouderlid, Praktijkonderwijs) 
Rika Verhagen, secretaris (toehoorder, Praktijkonderwijs) 
Marianne Beckers (personeelslid, Herman Broerenschool) 
Pierre Salden (personeelslid, SOML Mundium College) 
Sjoerd Wijnhoven (personeelslid, Wijnberg) 
 
M.i.v. 2020: 
Andrea Strohbucker ( personeelslid, Cita Verde) 
 
Vacatures 
 
Berkenschutse 
St. Buitengewoon, vertegenwoordigt ook: Adelante, Kindante 
 
 
 
 


