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Doel Ondersteuningsplanraad
De OPR-leden hebben zich als doel gesteld kritisch het ondersteuningsplan te lezen met de belangen
van leerlingen, ouders en personeel in het hoofd. Het is belangrijk dat het Samenwerkingsverband
effectief en efficiënt omgaat met 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 is tevreden met de informatie die door het bestuur van het Samenwerkingsverband
beschikbaar wordt gesteld aan de OPR en dat de raad op tijd meegenomen wordt in de processen die
spelen binnen het samenwerkingsverband.
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 wil wel graag dat alle informatie meer doorkomt op de werkvloer. Volgend schooljaar zal de
OPR daar meer op inzetten.
OPR vergaderingen, behandelde stukken en onderwerpen
De OPR heeft 5 x vergaderd dit kalenderjaar.
De belangrijkste onderwerpen op deze vergadering waren:
27-02-2018:
Jaarverslag OPR
Financiën (reserve is te groot)
Visietraject
Ambulante diensten, personeelstekort
Raad van Toezicht – procedure/wervingstekst
OPDA wordt maatwerkvoorziening tussen VO en VSO
Kwaliteitszorg
18-04-2018
AVG
Risicoanalyse
Jaarverslag 2017
Instemming met opheffing OPDA
Verkenning LWOO Opting out
Visietraject
RVT
Bezetting OPR
28-06-2018
Werkgroep LWOO
Financiën (projecten)
Ambulante begeleiding
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Kwaliteitszorg
Jongeren die buiten alle systemen vallen (thuiszitters), voorlopig nog geen extra actie
Bezetting OPR
Etentje
11-10-2018
Ambulante begeleiding – alle scholen zijn voorzien
Projecten
Kwaliteitszorg – duidelijke doelen stellen (neem resultaten bestaande leerling- en ouderenquêtes
mee)
Ondersteuningsplan- meerdere mensen lezen mee
Raad van Toezicht
Financiën Q2 – post onvoorzien
Resultaatafspraken bestuur
Afscheid Rianne Bex
Bezetting OPR
OPR reglement en statuut
19-12-2018
Nieuw lid RvT
Nieuw lid DB
Rapportage adviestraject Infinite
Reglementen en statuut OPR
Overzicht post onvoorzien
Q3
OPR stemt in met Begroting 2019-2023 (Reserve -er wordt teveel gespaard)
Risicoprofiel: ZZP constructie-juridische gevolgen
Projecten
OPR is akkoord met Jaarplan 2019
Ondersteuningsplan ( belangrijk: kwaliteitszorg, overgang PO-VO, aanname beleid scholen)
Bezetting OPR
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.
Neem ook resultaten mee van leerling-enquêtes, die veel scholen uitvoeren.
Het is onduidelijk of de basisondersteuning in de klas en bij de verschillende scholen
voldoende gegeven wordt. Het is belangrijk om dit duidelijker te krijgen omdat dit een van de
belangrijkste pijlers is van passend onderwijs, zoals ook aangegeven in het
ondersteuningsplan.
Ambulante begeleiding gaat meer ingezet worden als deskundigheidsbevordering voor
docenten. Wat zijn de bevindingen?
Een goede besteding van de reserve ten behoeve van passend onderwijs.
Verkenning van LWOO - Opting out: de OPR wil graag goed op de hoogte zijn van alle
voor- en nadelen en meegenomen worden in het besluitvormingsproces.
Manier waarop inzet LWOO middelen worden verantwoord is belangrijk.
Zijn extra ondersteuningsgelden momenteel goed verdeeld over de scholen?
Het is belangrijk dat de mogelijkheid van maatwerk in de samenwerking tussen vo en VSO, de
symbiosecontracten (opvolger OPDA), goed bij de scholen op het netvlies komen.
De bezetting van de OPR.
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Wijzigingen in de samenstelling OPR
In 2018 bestond de OPR uit de volgende leden:
Wim Schreurs, voorzitter(Personeelslid Aloysiusstichting)
Jos Graus (Personeelslid SOML Broekhin)
Piet Reijnders (Ouderlid SOML Broekhin)
Rianne Bex (ouderlid, Ursula, SOML), dit jaar afscheid genomen.
Laurens Wolfs (ouderlid Praktijkonderwijs)
Rika Verhagen, secretaris (toehoorder Praktijkonderwijs)
Marianne Beckers (Personeelslid Herman Broerenschool)
Pierre Salden (Personeelslid SOML Mundium College)
Sjoerd Wijnhoven (Personeelslid Wijnberg)
Vacatures
Cita Verde
Berkenschutse
St. Buitengewoon, vertegenwoordigt ook: Adelante, Kindante
SOML - 2 vacatures, waarvoor 1 aspirant lid zich heeft gemeld ter vervanging van Rianne Bex, Ursula
Het is belangrijk om meer leden te krijgen in de OPR, zodat we ook meer input krijgen van alle
scholen. De OPR moet toezien op de besteding van de zorggelden op de scholen, deze informatie
kunnen we alleen krijgen uit de verschillende medezeggenschapsraden, het is dus belangrijk dat
scholen vertegenwoordigd zijn in de OPR, liefst met MR-leden/ouderraadleden.
Inmiddels is in het huishoudelijk reglement van de OPR vastgelegd dat ouders een vacatievergoeding
krijgen van 30 Euro per vergadering, inclusief reiskosten.
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