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Inleiding
Dit jaarverslag van de OPR van Aandacht+ is het vijfde jaarverslag dat gemaakt wordt en is,
naast de wettelijke verplichting, bedoeld om te informeren over de werkzaamheden van
de OPR.
In het verslagjaar is de OPR 4x bijeen geweest. Om te informeren, de OPR te vormen en
om instemming te verlenen aan het nieuwe ondersteuningsplan. Een dynamisch plan dat
gedurende de looptijd geëvalueerd is en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
In het jaarverslag wordt kort ingegaan op de onderwerpen die tijdens de vergaderingen
zijn besproken.
Voor de komende jaren is het belangrijk de ontwikkelingen van Passend Onderwijs te
blijven volgen. Hoe gaat het met de uitvoering van het nieuwe ondersteuningsplan en hoe
ontwikkelen de financiën zich.

Namens de OPR:
Ina de Jong
Voorzitter OPR

Juni 2018

Marian Zijlema
Secretaris OPR

De OndersteuningsPlanRaad (OPR)
WAT IS DE OPR
De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband (SWV)
Aandacht+. Elk SWV heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR), dat is verplicht op grond
van de Wet Passend Onderwijs. Ouders, leerlingen en docenten hebben medezeggenschap
over het beleid en de verdeling van middelen van het SWV.

TAKEN VAN DE OPR
De OPR heeft volgens de Wet Passend Onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming
te verlenen aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan afspraken over de
manier waarop leerlingen zo goed mogelijk de passende ondersteuning krijgen die zij
nodig hebben.
De OPR van Aandacht+ volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee
over belangrijke thema's in Passend Onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het SWV
heeft gesteld, ook worden gehaald. De OPR van Aandacht+ komt vier keer per jaar bij
elkaar.

ORGANISATIE VAN DE OPR
De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele
stukken staat beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en verlopen, hoe er
wordt gestemd en waar stukken van de OPR in te zien zijn. De OPR heeft een voorzitter uit
haar midden.

LEDEN VAN DE OPR
De leden van de OPR moeten ouders, personeel en/of leerlingen zijn van een school in het
samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd
door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het
samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet uit een van die medezeggenschapsraden
afkomstig te zijn. Wanneer geen leerlingen zich kandidaat stellen, mogen deze zetels
ingevuld worden door ouders en/of personeel.

Samenstelling OPR 2017/2018
De OPR heeft 10 zetels en wordt bij voorkeur verdeeld in 5 zetels voor de
personeelsgeleding en 5 zetels voor de ouder/leerling geleding. Omdat er in verslagjaar
geen leerlingen zitting hebben genomen zijn de vrije plaatsen overgenomen door
ouders/personeel.
Onderstaande personen hadden in 2017/2018 een zetel namens de ouders of het
personeel.
Zetels namens personeel:
1. Bonifatius mavo
2. Emelwerda College
3. Groenhorst College Praktijkonderwijs
4. VSO De Optimist
5. ZMLK Zonnebloemschool
6. Zuyderzee College

: Dirande van de Weerd
: Ilonka van Elburg
: Gerda Zwemer
: Han van den Berg
: Marian Zijlema
: Jet Oude Veldhuis

Zetels namens ouders:
1. Emelwerda College
2. Groenhorst College
4. Berechja College
5. Zuyderzeelyceum

: Ina de Jong
: Betty Lampe
: Rense van Slooten
: Nanja Heesterman

Voorzitter OPR:
Ina de Jong
Vice voorzitter OPR:
Tot januari 2018 Han van der Berg
Vanaf 1 januari 2018 Ilonka van Elburg
Secretaris OPR:
Marian Zijlema
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Jaarverslag OPR Aandacht+
EERSTE BIJEENKOMST 11 OKTOBER 2017
Belangrijkste onderwerpen
Belangrijkste besluiten
Andere belangrijke zaken die ertoe doen voor de lezer van het jaarverslag.. de inspectie?
Tijdens deze bijeenkomst is de samenstelling van de OPR besproken. Tevens is het
functioneren van de OPR aan de orde geweest.
Ook zijn de statuten besproken en hebben deze een update gehad. De directeur heeft de
OPR bijgepraat als het gaat om de samenstelling van het bestuur, veranderingen in de
organisatie binnen het samenwerkingsverband, het management statuut en de
hoofdpunten van het vastgestelde beleid.
Verder heeft de directeur een adviesvraag in het midden gelegd inzake het vinden van
zorgleerlingen.
De OPR heeft verder intern gesproken over de communicatie met de achterban.
Ook zijn deze vergaderingen plannen gemaakt voor de scholing en ontwikkeling van de
OPR en de planning van het komende jaar.

TWEEDE BIJEENKOMST 13 DECEMBER 2017
Tijdens de tweede bijeenkomst is de begroting voor 2018 besproken en heeft de OPR
ermee ingestemd.
Verder is het jaarverslag van de OPR 2017 goedgekeurd.
Ook is het tijdpad, de evaluatie en het schrijven van het nieuwe ondersteuningsplan
besproken.
Er is tijd en ruimte genomen om initiatieven op de scholen te bespreken en te
inventariseren.
Belangrijk voor de OPR was de mededeling dat Opting out voor LWOO-leerlingen in
Lemmer en feit is geworden. Landelijke criteria voor toelating zijn losgelaten. Op lokaal
niveau zijn afspraken gemaakt in belang van de leerlingen. (thuisnabij passend onderwijs).

DERDE BIJEENKOMST 18 APRIL 2018
Tijdens de derde bijeenkomst is verslag gedaan van de scholing van een aantal OPR-leden
en de netwerkbijeenkomst voor OPR-en bij het CNV.
Verder heeft tijdens deze vergadering een ontmoeting plaatsgevonden met het
toezichthoudende deel van het bestuur dhr. A. Reussing.
Ook zijn afspraken gemaakt voor de evaluatie van het huidige ondersteuningsplan om zo
tot een gegrond advies te kunnen komen voor het nieuwe ondersteuningsplan. Tevens zal
een aantal leden van de OPR het zorgplatform bezoeken om inzicht te krijgen in een deel
van het functioneren van het SWV.
Tijdens deze bijeenkomst is het inhoudelijk jaarverslag goedgekeurd.

VIERDE BIJEENKOMST 20 JUNI 2018
De vierde bijeenkomst stond in het teken van het nieuwe ondersteuningsplan. De
voorgenomen speerpunten, waar de OPR al over was geïnformeerd, waren opgenomen in
het nieuwe OP. Het functioneren van de info opslag van de OPR in de dropbox is ook aan
de orde geweest. De OPR-leden hebben met de directeur de evaluatie punten uit het
eerdere ondersteuningsplan doorgenomen. Tevens is het bezoek aan het platform zorg
teruggekoppeld. De OPR heeft ingestemd met het nieuwe ondersteuningsplan voor 20182022. Tot slot is ook goedkeuring gegeven aan het financieel jaarverslag.
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