Ondersteuningsplanraad SWV Helmond-Peelland PO
Jaarverslag 2017

1. Inleiding
Voor u ligt het vierde jaarverslag van de OPR van het SWV Helmond-Peelland PO over 2017.
De OPR heeft in 2017 in totaal 5 keer vergaderd: op 11 januari, 16 maart, 20 juni, 26 oktober en 19
december. Op 9 februari 2017 is informatiebijeenkomst voor alle MR’en gegeven samen met het
bestuur van het SWV.
De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. In de
OPR zitten ouders en personeelsleden van de aangesloten schoolbesturen. Zij worden afgevaardigd door de MR-en van deze schoolbesturen. In dit samenwerkingsverband zijn 22 schoolbesturen aangesloten. Het aantal OPR leden is gereduceerd van 24 naar 22 sinds eind 2017. De OPR
heeft als taak de achterban (MR-en) te informeren.
De OPR heeft instemmingsrecht op het gehele ondersteuningsplan. Als bepaalde onderdelen die
in het ondersteuningsplan horen te staan in bijlagen of aparte plannen worden uitgewerkt, geldt
ook daarop de instemming van de OPR.
Wat er minimaal in het ondersteuningsplan moet staan en waarop je als OPR dus instemming
hebt, staat in de wet (WPO artikel 18 a lid 8 of WVO artikel 17 a lid 8). Samengevat is dat:
- het niveau van basisondersteuning (ondersteuning die alle scholen moeten bieden) beschreven;
- een dekkend aanbod voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband de criteria en procedure
voor verwijzing naar het (voorgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en ook lwoo en
praktijkonderwijs;
- het verdelen van het budget voor extra ondersteuning (inclusief de meerjarenbegroting);
- de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve resultaten;
- de informatieverstrekking aan ouders over de ondersteuningsvoorzieningen en de mogelijkheden voor onafhankelijke ondersteuning aan ouders.
Als het bestuur een wijziging op één onderdeel van het ondersteuningsplan voorstelt, dient er weer
op het gehele gewijzigde ondersteuningsplan instemming verleend te worden.

2. Samenstelling van de OPR
Jolyne Beaumont
Chris van den Boom
Nathalie Derix
Mais Evers
Anita Fonseca
Monika Fun
Karen van Hooff
Marleen Keeris
Annemarie Kin
Marino Leenen
Peter Meurs
Bianca Mikkers
Marian Nijkamp
Marieke Pestman
Nynke Postuma
Lieneke Rietsma
Hilke de Rooij
Esther Schepers
Marco Siemons
Ireen Urselmann
Peter Verberne
Anja Verschuren
Mark de Vries
Henri Warmink
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11 januari 2017 (18 van de 24 leden aanwezig; 2 vacatures)
 Nieuwe leden OPR
3 van de 4 nieuwe leden zijn aanwezig en stellen zich voor. Dit zijn Bianca Mikkers (oudergeleding),
Esther Schepers (personeelsgeleding) en Peter van Meurs (oudergeleding). Marieke Pestman (oudergeleding) kon vanwege de korte termijn waarop de vergaderdatum bekend werd niet meer op
haar werk regelen dat zij aanwezig kon zijn.
 Begroting 2017
De begroting wordt toegelicht.
 Ouderinitiatieven
Van 2 ouderinitiatieven is bekeken of deze interessant zijn voor de OPR om daarbij aan te sluiten.
Dat is niet het geval.
16 maart 2017 (15 van de 24 leden aanwezig; 4 vacatures)
 Bemensing OPR
Er zijn opnieuw 2 personeelsleden tussentijds uitgetreden. Dit betekent dat er 4 vacatures zijn in de
personeelsgeleding van de OPR. In de nieuwsbrief van het samenwerkingsverband en in een bericht
aan de MR’en wordt een oproep gedaan voor nieuwe personeelsleden.
 Bijeenkomst MR’en 9 februari 2017
Bijeenkomst is goed verlopen. Goed om dergelijke bijeenkomsten te blijven organiseren.
 Oudertevredenheidsmonitor
Er zijn door een werkgroep vragen opgesteld m.b.t. een oudertevredenheidsmonitor. Deze vragen
worden doorgesproken.
 Jaarverslag OPR 2016
Het jaarverslag 2016 wordt vastgesteld.
20 juni 2017 (17 van de 24 leden aanwezig)
 Benoeming nieuwe leden OPR
De OPR benoemt Maïs Evers, Marian Nijkamp, Nynke Postuma en Lieneke Rietsema tot lid van de
personeelsgeleding van de OPR.
 Bestuursverslag 2016 en bevindingen accountant
De OPR neemt het bestuursverslag 2016 en de bevindingen van de accountant voor kennisgeving
aan.
 Aangepaste definitie basisondersteuning
De OPR bespreekt de aangepaste definitie. Bekeken wordt of deze aangepaste definitie instemming
van de OPR behoeft.
26 oktober 2017 (15 van de 22 leden aanwezig)
 Governance
Een delegatie van de OPR gaat in overleg met een afvaardiging van het bestuur/de ALV over de
rollen en verantwoordelijkheden.
 Jaarplan 2017-2018
De OPR stemt in met het jaarplan 2017-2018.
 OPR-verkiezingen
- Lieneke Rietsema en Marco Siemens zijn gestopt. Hun plaatsen worden niet opgevuld omdat
er ook 22 besturen zijn en nu dus 22 OPR-leden.
- In december zijn er verkiezingen.

19 december 2017 (14 van de 22 leden aanwezig)
 Afscheid leden OPR
Er is afscheid genomen van 4 leden van de OPR.
 Verkiezingen OPR
- De verkiezingen gaan gewoon door, maar er blijkt geen verkiezing nodig te zijn voor de personeelsgeleding. De voorzitter neemt hierover contact op met de personeelsleden die zich kandidaat hebben gesteld en informeert de MR-en.
- De verkiezingscommissie werkt deze verkiezingen af en gaat vervolgens opnieuw de statuten
bekijken.
 Beoordeling ondersteuningsplan
Het concept ondersteuningsplan van het ondersteuningsplan wordt een week na de vakantie verstuurd naar de verschillende geledingen. 23 januari wordt het ondersteuningsplan besproken in de
ALV-vergadering en 29 januari in de OPR-vergadering.
 Nieuwe vice-voorzitter/secretaris OPR
Door het aftreden van de huidige vice-voorzitter/secretaris kunnen OPR-leden zich kandidaat stellen voor deze functie.

