
                                                                                                                                                   
 

 

Jaarverslag OPR 2021 

 

Tijdens de vergadering van 10 maart zijn Jan van der Heijden en Annemie Martens aangesloten 

vanuit het bestuur. Zij hebben de ontwikkelingen met betrekking tot de governance toegelicht. In het 

najaar van 2020 is hier onderzoek naar gedaan binnen het SWV door Puck Dinjens. Het onderzoek is 

gepresenteerd aan het bestuur, de ALV, de directeur en de voorzitters van de OPR en het advies uit 

het rapport is opgevolgd. Jan van der Heijden en Annemie Martens hebben het onderzoek in een 

presentatie samengevat voor de OPR. Er zijn enkele kritische vragen over gesteld en vanuit de OPR 

is aangegeven dat er behoefte is aan contact met het bestuur rondom het gehele proces. 

Verder is 10 maart ter tafel gekomen dat er weer enkele vacatures voor de OPR waren. Er is besloten 

om niet actief te gaan werven, gezien dit kort daarvoor al gedaan was. Tevens is er besproken dat er 

een communicatiewerkgroep gevormd zou kunnen worden vanuit de OPR, die gaat bijdragen aan de 

nieuwsbrieven van het SWV. 

Ook zijn er veel mededelingen geweest vanuit het SWV. Onder andere is aangegeven dat BCO een 

onderzoek zou gaan doen naar de verwijzingen naar SBO en SO, in verband met een stijging in TLV-

aanvragen. 

De tussentijdse resultaten van de ouderbetrokkenheidsmonitor zijn gedeeld met de OPR. Er is 

besproken dat een nameting wenselijk is. Ook is er door de OPR input gegeven voor de thema-

avonden die het SWV wil gaan organiseren voor ouders. Enkele OPR-leden hebben zich opgegeven 

om de thema-avond rondom hoogbegaafdheid mee te organiseren. 

Tot slot een belangrijke ontwikkeling waaraan diverse OPR-leden hebben bijgedragen: het 

oudersteunpunt van het SWV wordt opgezet. 

 

Op 29 april is tijdens het overleg ter sprake gekomen dat er veel verloop was binnen de OPR en dat 

zaken soms moeilijk opgepakt werden door de leden. Professionalisering was en blijft een 

aandachtspunt. Tevens is het goed als leden vanuit de personeelsgeleding beseffen dat zij 60 

taakuren per schooljaar krijgen voor de OPR. 

Verder heeft Erik Wissink deze avond met trots gedeeld hoe goed de webinars vanuit het Juliusproject 

zijn verlopen. 

Miranda Peeters van BCO onderwijsadvies is aangesloten tijdens het overleg om een presentatie te 

geven van het onderzoek naar de verwijzingen van kinderen naar het SBO en SO. 

Ook heeft de OPR ingestemd met de begroting met betrekking tot de bovenmatige reserves/het 

individueel plan. 

De leden uit de werkgroep oudersteunpunt hebben een update gegeven over het proces. Het liep 

voortvarend. 

Ten slotte is er tijdens dit overleg er gesproken over de formele rol van de OPR in relatie tot de 

benoeming van de interim bestuurder.  

 

In het laatste overleg van het schooljaar op 10 juni, is er afscheid genomen van enkele leden die 

gestopt zijn en is de interim bestuurder Jos Gerards voorgesteld aan de OPR.  

Er is gesproken over het vervolg van het governance-proces en de rol van de OPR daarin. De OPR 

heeft geadviseerd om enkele punten toe te voegen aan het profiel van RvC-leden en heeft positief 

gereageerd op het voorstel van de vergoeding voor RvC-leden. Vanuit de OPR zullen twee leden 

zitting nemen in de BAC voor de RvC. De OPR heeft daarbij afgezien van een eigen proces om tot 

bindende voordracht te komen. Verder is aangegeven dat het reglement een update nodig had. De 

voorzitters hebben hier samen met Jos Gerards en Patty Proenings aan gewerkt, hierop wordt na de 

zomer teruggekomen.  

Ook is op 10 juni de managementrapportage door Patty Proenings toegelicht, waaruit bleek dat er 

uitdagingen bleven bestaan rondom het stijgende aantal SBO- en SO-leerlingen. Hierdoor is de 



                                                                                                                                                   
basisondersteuning op de scholen meer onder druk komen staan. Echter, zijn er wel 14 

arrangementen toegekend via het Kans!overleg, waardoor er 14 leerlingen binnen het reguliere 

onderwijs konden blijven. 

Verder is dit overleg wederom gebleken dat de werkgroep Oudersteunpunt nog steeds druk bezig was 

om zaken op te zetten. Hiervoor zijn terechte complimenten geuit, want er is in een korte tijd veel 

bereikt. 

Aan het einde van de avond is de OPR in groepen uiteen gegaan in breakoutrooms. Deze groepen 

hebben zich gebogen over de domeinen uit het ondersteuningsplan. Er zijn belangrijke speerpunten 

aangegeven waarvan men vond dat deze meegenomen dienden te worden in het nieuwe 

ondersteuningsplan. 

 

De eerste OPR-vergadering van het nieuwe schooljaar heeft plaatsgevonden op 14 september. In dit 

overleg is de OPR geïnformeerd door Mark van den Broek (oudergeleding) over de stand van zaken 

rondom de BAC voor de RvC.  

Ook zijn er enkele leden van de OPR betrokken bij de organisatie van een thema-avond over 

hoogbegaafdheid. Mariëlle Berende heeft aangegeven waar de werkgroep mee bezig was. Verder 

hebben de OPR-leden uit de werkgroep oudersteunpunt verteld dat ze bezig waren met de inrichting 

van de website. 

Het reglement van de OPR had een update nodig. De voorzitters hebben voor deze vergadering een 

concept besproken met Patty Proenings en Jos Gerards. Er zijn kleine aanpassingen gemaakt. De 

OPR-leden hebben deze avond geen op- of aanmerkingen. Later dit schooljaar komt het concept 

nogmaals terug ter beoordeling en zal het vastgesteld worden. 

Ten slotte is er deze avond besproken dat de OPR vaker proactief betrokken gaat worden bij 

beleidsvoornemens. Er worden afspraken gemaakt rondom geheimhoudingsplicht. 

 

Op de vergadering van 3 november is er een nieuw lid aangesloten. Fransje Kuijten, personeelslid 

vanuit Zuiderbos.  

De RvC is inmiddels gevormd en Mark van den Broek licht vanuit de BAC toe, hoe het proces is 

verlopen en de achterliggende redenen voor de keuze voor het RvC lid dat namens de OPR is 

voorgedragen.  

Leden uit de werkgroep thema-avond hoogbegaafdheid en werkgroep oudersteunpunt hebben een 

update gegeven over de stand van zaken. 

Aan het einde van de vergadering hebben de leden van de OPR gesproken over de wensen met 

betrekking tot het profiel van de directeur-bestuurder. Via de voorzitters is deze informatie naar de 

RvC verstuurd en is meegenomen bij het opstellen van de profielschets. 

 

Het SWV heeft de OPR op 2 december uitgenodigd voor een themabijeenkomst in het teken van het 

nieuwe ondersteuningsplan. Op dezelfde werkwijze als de bijeenkomsten die in dit kader 

georganiseerd werden voor ouders en professionals, heeft het SWV input opgehaald bij de OPR. 

Dit heeft veel concrete actiepunten en onderwerpen opgeleverd voor het nieuwe plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   
 

Algemene beschouwing 

Al met al een bewogen jaar, waarin we een verschuiving van het aantal leden zagen als gevolg van 

natuurlijk verloop. Maar ook een ontwikkeling naar een OPR  die haar rol pakt, proactief acteert, 

kwaliteit helpt waarborgen,  maar bovenal betrokken is. Jos Gerards stimuleerde ons om vaker zelf 

initiatief te tonen en hielp ons om de OPR als belangrijke partner te positioneren. Dit zorgt ervoor dat 

wij beter voorbereid zijn op de nieuwe rol die de OPR heeft in de nieuwe governance structuur die nu 

langzaam maar zeker vorm begint te krijgen. Erik Wissink heeft ook dit jaar, weer veel aandacht aan 

de zichtbaarheid van de OPR gegeven en gezorgd dat onze plannen opgepakt en uitgevoerd konden 

worden.  We voelden ons gestimuleerd en gewaardeerd door de positieve feedback die we kregen 

vanuit het SWV Team.  

Een speciaal dankwoord is ook op zijn plaats voor Patty Proenings, die naast haar drukke werk als 

beleidsmedewerker kwaliteit bereid was om niet alleen te notuleren voor de OPR vergaderingen, maar 

ook veel agendapunten aan te dragen. Inmiddels heeft de OPR, Rian Kuepers (secretariaat) als vaste 

notulist toegewezen gekregen.   

Hoewel er ook dit jaar maar weinig fysieke bijeenkomsten mogelijk waren, zagen we prachtige ideeën 

ontstaan. Het hoogtepunt van het jaar, was met recht de ontwikkeling van het Oudersteunpunt: van 

idee, naar uitgewerkt concept en inhoud tot lancering, en dat binnen één kalenderjaar. Een perfect 

voorbeeld van hoe het SWV samen met de OPR kan werken aan een gemeenschappelijk doel. 

 

Marielle Berende, voorzitter 

Ellen van den Berkmortel, voorzitter 

 

 

 


