
 
 

 

 

Jaarverslag OPR 2022 

 

De eerste vergadering van 2022 heeft op 30 januari 2022 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is 

onder andere de ouderbetrokkenheidsmonitor besproken en is er ingestemd op de begroting van 

2022. Tevens is de testomgeving van de website van het oudersteunpunt getoond door een OPR-lid uit 

de werkgroep oudersteunpunt. 

 

Verder is in deze periode een werkgroep m.b.t. thema-avonden bezig geweest, waarin leden uit de OPR 

betrokken waren. Deze werkgroep heeft in maart 2022 een thema-avond rondom hoogbegaafdheid 

georganiseerd. 

Ook zijn er in deze periode twee OPR-leden geweest (uit zowel de oudergeleding als de 

personeelsgeleding) die zitting hebben genomen in de BAC voor de sollicitatieprocedure van de 

directeur-bestuurder van het SWV. Namens de OPR hebben zij advies uitgebracht aan de RvC. 

 

In de vergadering van 9 maart 2022 is er door de OPR vooral kritisch gekeken naar het concept 

ondersteuningsplan. Er zijn een aantal op- en aanmerkingen aan het SWV meegegeven. Op 4 april is het 

concept nogmaals met de OPR besproken en is er na enkele kritische vragen en opmerkingen 

ingestemd. Verder heeft de OPR aangegeven betrokken te willen worden wanneer het concept definitie 

basisondersteuning er ligt. 

 

In deze periode  is er namens de OPR ook een lid naar de themabijeenkomst rondom het nieuwe 

ondersteuningsplan met de ALV, RvC en het stafbureau geweest. 

 

Op 11 mei 2022 is tijdens de vergadering het aangepaste reglement vastgesteld. Er zijn met name 

belangrijke wijzigingen geweest m.b.t. het aantal plekken en de bezetting daarvan, die gekoppeld zijn 

aan de scholenkringen. Hierdoor is de OPR te ruim bezet en zal het aantal leden teruggebracht gaan 

worden middels natuurlijk afvloeien. Het concept is vooraf meermaals gedeeld met de OPR-leden.  

Verder is er dit overleg gespard over de koppeling van de OPR aan de scholenkringen en is er gevraagd 

om versterking van het oudersteunpunt. 

 

De laatste vergadering van het schooljaar heeft plaatsgevonden op 12 juli 2022. In deze vergadering is 

onder andere de tussentijdse rapportage gedeeld met de OPR en heeft de OPR instemming gegeven op 

de integriteitscode. Deze avond zijn er ook zorgen geuit rondom de bezetting van het oudersteunpunt, 

hebben de voorzitters een verdeling van OPR-leden over de scholenkringen besproken en is er 

afscheid genomen van twee leden uit de oudergeleding. 

 

Tijdens de vergadering van 13 oktober 2022 hebben de voorzitters van de OPR aangegeven het stokje 

aan het einde van het schooljaar over te willen dragen aan andere leden. Eenieder is gevraagd hierover 

na te denken. Ook is er deze avond door het SWV toelichting gegeven over het onderzoek naar 

verwijzingen SBO en SO en is er opnieuw gesproken over de koppeling van de OPR aan de 

scholenkringen. Verder was Arie Boertjes te gast om de stand van zaken weer te geven van het 

oudersteunpunt en te sparren met de OPR over het vervolg hiervan. Tot slot is er tijdens deze 

vergadering besloten om een informatieavond voor (G)MR-leden te organiseren vanuit de OPR. Deze 

zal in 2023 plaatsvinden. 



 
 

 

 

 

In deze periode waren er ook diverse ontwikkelsessies m.b.t. onderwijszorgarrangementen. Eén van de 

voorzitters is hier eenmaal bij aanwezig geweest. 

 

Al met al was het weer een veelbewogen jaar waarin de OPR goed betrokken is geweest. De 

samenwerking met het SWV verloopt erg prettig. Er wordt veel transparantie ervaren naar de OPR toe. 

De manier waarop de OPR betrokken is geweest bij de totstandkoming van het nieuwe 

ondersteuningsplan verdient een groot compliment. Op verschillende momenten en manieren is dit 

gedaan. Ook wordt er ervaren dat het SWV altijd openstaat voor kritische vragen en feedback zeer 

serieus neemt.  

De voorzitters van de OPR zijn er tevens blij mee dat een aantal leden hebben deelgenomen aan 

diverse werkgroepen en aan de BAC voor benoeming directeur-bestuurder. De leden zijn erg 

betrokken geweest, er is weinig verloop geweest en de interesse van buitenaf in de OPR is gegroeid. 

Complimenten aan Erik, Rian, Patty en de leden van de OPR! 

 


