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Voorwoord  
 
Dit jaarverslag van de OPR SWV VO Gelderse Vallei (hierna OPR) gaat over het schooljaar 
2017-2018.  
Dit verslag is een aanvulling op de (uitgebreide) vastgestelde notulen van de bijeenkomst die 
zijn gepubliceerd op de website van SWV VO Gelderse Vallei (hierna SWV). Hier vindt u naast 
de notulen, ook het jaarplan en contactinformatie over de OPR-leden en de formele OPR 
documenten. Zie OPR op https://www.swvgeldersevallei.nl/downloads/documenten/. 
Dit geeft o.i. voor alle geïnteresseerden de mogelijkheid de ontwikkelingen te volgen. 
 
Met dit jaarverslag wil de OPR voldoen aan een wettelijk vereiste om jaarlijks een verslag te 
overleggen aan het bevoegd gezag. 
 
De OPR blijft zich bekwamen, u informeren en meedenken met het SWV.  
De ambitie blijft, de inspanningen worden niet minder, onze betrokkenheid blijft groot. 
 
Dit is het laatste jaarverslag over een schooljaar. Vanaf 2018 wordt het verslag over een 
kalenderjaar gepubliceerd. 
 
Namens de OPR 
Rob Luchsinger – voorzitter 
Roelof van der Horst – secretaris (vanaf 1-9-2018) 
 
Redactie:  
Machiel Taal – secretaris (vanaf 1-9-2018) 

https://www.swvgeldersevallei.nl/downloads/documenten/
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1. De Ondersteuningsplanraad (OPR) 
 
Wat is de OPR?  
De OPR is de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (SWV). Elk SWV heeft 
een OPR, dat is verplicht op grond van de wet passend onderwijs. De OPR is het 
medezeggenschapsorgaan van het SWV. Ouders, leerlingen en docenten hebben 
medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van het SWV. Alle scholen 
voor voortgezet (speciaal) onderwijs (VO/VSO) zijn aangesloten bij een 
samenwerkingsverband VO.  
 
Wat doet de OPR?  
De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te 
geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV, mogelijk vaker in het kader van de 
begroting en eventuele aanvullingen. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle 
leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning 
kunnen krijgen die zij nodig hebben.  
De OPR 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. Daarom komt de OPR vaker bij elkaar dan wettelijk verplicht is.  
 
Hoe is de OPR georganiseerd?  
De OPR heeft een statuut, een reglement en een huishoudelijk reglement. In deze formele 
stukken staat onder andere 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 en secretaris uit haar midden gekozen.  
 
Kan iedereen lid worden van de OPR?  
De leden van de OPR moeten ouders, personeel en/of leerlingen zijn van een school in het 
SWV. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de 
scholen die deelnemen in het SWV, 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. 
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2. Samenstelling OPR  
De samenstelling van de OPR per 1 augustus 2017 was als volgt 

School Namens Naam Functie 

RSG Pantarijn Personeel Rob Luchsinger voorzitter 

RSG Pantarijn Ouders/Leerlingen Erik-Jan Schenk financiële cie 

CSG het Streek Personeel Trudy Komdeur  

CSG het Streek Ouders/Leerlingen Jan Willem van Hijum financiële cie 

Pallas Athene College Personeel Ton van Stoffelen vice voorzitter 

Pallas Athene College Ouders/Leerlingen Peter Vermaat  

Marnix College Personeel Hennie Stevens 
(tijdelijk) 

 

Marnix College Ouders/Leerlingen Machiel Taal  

Aeres VMBO Personeel Johan Mulder  

Aeres VMBO Ouders/Leerlingen vacature  

Rembrandt College Personeel Christel Engelmann  

Rembrandt College Ouders/Leerlingen Jacco Slothouber  

De Toekomst Personeel Jaap van der Laar  

Vester College Ouders/Leerlingen vacature  

  Roelof van der Horst Secretaris 
Financiële cie 

 

Mutaties: 

Per 1 augustus 2017 zijn Hennie Stevens namens het personeel en Machiel Taal namens de 

ouders/leerlingen door de MR van het Marnix College benoemd om zitting te nemen in de 

OPR. Aeres VMBO heeft in juni 2018 namens ouders/leerlingen Wendy Ausma en Petra 

Leijenhorst afgevaardigd in de OPR. 

Per 1 augustus 2018 verlaat het Rembrandtcollege uit Veenendaal het 

samenwerkingsverband, omdat de vesting Rhenen gesloten is. Daarmee vervalt ook de 

vertegenwoordiging van deze school in de OPR. 

Per 1 augustus 2018 stopt Erik-Jan Schenk zijn werkzaamheden voor de OPR namens 

ouders/leerlingen van RSG Pantarijn. 

Kosten OPR 

De totale kosten met betrekking tot vacatievergoedingen van de vertegenwoordigers 
Ouders/Leerlingen en de reiskostenvergoedingen van de leden van de OPR bedroeg dit jaar 
€ 3.703,03. Dit bedrag is exclusief de personele kosten. 
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3. Verslag OPR werkzaamheden  

Dit verslag is gebaseerd op het activiteitenplan 2017-2018. Dit plan is o.a. bedoeld om te 

voldoen aan de WMS waarin wordt bepaald dat een OPR haar facilitering verantwoord in een 

activiteitenplan. Dit jaar besteden we extra aandacht aan de totstandkoming van OPR-besluiten en 

letten we erop goed geïnformeerd te blijven omdat er dit jaar geen grote wijzigingen in het OP te 

verwachten zijn. 

Bijeenkomst 1: dinsdag 19 september 2017 

Onderwerp: scholing en informeren OPR 

Piet van de Pol, onderwijsinspecteur gaf een presentatie over de rol van de OPR in relatie tot het 

nieuwe toezichtskader. Daarnaast is er nog discussie tussen de directeur en de OPR over het 

activiteitenplan 2017-2018 van het OPR m.b.t. de hoeveelheid bijeenkomsten en het 

secretariaatschap.  

Bijeenkomst 2: woensdag 20 december 2017. 

Onderwerp: bijeenkomst met toezichthouder inclusief rondleiding op het Streek Zandlaan. 

Volgens de wet versterking bestuurskracht moeten medezeggenschapsorgaan en toezichthouder Na 

ieder half jaar overleg voeren.  

Na een interessante rondleiding door de nieuwe locatie Zandlaan van het Streek volgt een gesprek 

tussen toezichthouder en OPR. Na een korte verkenning over de visie op Passend Onderwijs. Wanneer 

is passend onderwijs geslaagd? 

In het samenwerkingsverband is een werkgroep gestart die zich richt op de zorgvraag.  

De toezichthouder meldt dat de aanbevelingen uit het Inspectieverslag in gang zijn gezet. De directeur 

benadrukt het nut van collegiale visitatie. Dit zal volgend jaar verder uitgerold worden. 

Bijeenkomst 3: dinsdag 6 februari 2018 

Onderwerp: Begroting 2018  

De financiële commissie van de OPR pleit ervoor tijdig de stukken te ontvangen. Wederom wordt 

uitvoerig ingegaan op de zgn. Hoendeloo-problematiek i.v.m. de verevening. 

 

In aanvulling op de agenda wordt er ook gesproken over  

- de telcijfers van oktober 2017 

- innovatieve projecten binnen het samenwerkingsverband 

- collegiale visitaties en de uitrol ervan 

. 
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Bijeenkomst 4: donderdag 24 mei 2018 

Onderwerp: 2e overleg met toezichthouder 

Door afwezigheid van sleutelfiguren van het overleg wordt dit overleg afgezegd. 

Bijenkomst 5: dinsdag 5 juni 2018  

Onderwerp: einde OPR-jaar bijeenkomst 

De volgende inhoudelijke onderwerpen kwamen aan de orde: 

- Collegiale visitatie 

- Situatie Hoendeloo 

- Pilot schoolmaatschappelijk werk 

- Jaarstukken 2017 

- OPR-jaarplanning 

- Pilots voor leerlingen met externaliserend probleemgedrag en voor leerlingen met 

internaliserend probleemgedrag. 

- Roelof van de Horst draagt het secretariaatschap over aan Machiel Taal (ouders/leerlingen – 

Marnixcollege) 

Bijeenkomst 6: is verschoven naar 22 augustus 2018 

 

 


