
  

  

Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei – Jaarverslag OPR 2019   Pagina 1  

  

   

  

 

 

    

Ondersteuningsplanraad   

 

JAARVERSLAG 2019 

  
  

Vastgesteld op de vergadering van 18 februari 2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  

  

Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei – Jaarverslag OPR 2019   Pagina 2  

  

  

  

  

  



  

  

Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei – Jaarverslag OPR 2019   Pagina 3  

  

Inhoudsopgave:  

  

Voorwoord               3  

1. De Ondersteuningsplanraad                                              4  

2. Samenstelling van de OPR                                                  5  

3. Verslag van de OPR-werkzaamheden                               6   



  

  

Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei – Jaarverslag OPR 2019   Pagina 4  

  

Voorwoord   
  

Dit jaarverslag van de OPR SWV VO Gelderse Vallei (hierna OPR) gaat over het kalenderjaar  

2019 en sluit daarmee aan op de overige verslaglegging van het samenwerkingsverband. 

Dit verslag is een aanvulling op de (uitgebreide) vastgestelde notulen van de bijeenkomsten 

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.  

  

Namens de OPR  

Trudy Komdeur- waarnemend voorzitter  

Machiel Taal – secretaris   

  

Redactie:   

Machiel Taal – secretaris 

  

https://www.swvgeldersevallei.nl/downloads/documenten/
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. Alle stukken zijn 

2018 geactualiseerd. 

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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Samenstelling OPR   
De samenstelling van de OPR per 1 januari 2019 was als volgt  

School  Namens  Naam  Functie  

RSG Pantarijn  Personeel  Rob Luchsinger  voorzitter  

RSG Pantarijn  Ouders/Leerlingen  vacature  

CSG het Streek  Personeel  Trudy Komdeur  waarnemend 

voorzitter 

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

Pallas Athene College  Personeel  Ton Stoffelen  vice voorzitter  

Pallas Athene College  Ouders/Leerlingen  Karin van Ginkel   

Marnix College  Personeel  Nico Reintjes    

Marnix College  Ouders/Leerlingen  Machiel Taal   secretaris 

Aeres VMBO  Personeel  Johan Mulder    

Aeres VMBO  Ouders/Leerlingen  vacature    

De Toekomst  Personeel  Jaap van de Laar    

Vester College  Ouders/Leerlingen  vacature    

  

Mutaties:  

1. Het Pallas Athene College heeft op 1 maart 2019 namens de ouders/leerlingen Karin 

van Ginkel afgevaardigd in de OR. 

2. Aeres VMBO heeft op 1 april 2019 namens ouders/leerlingen Barbera Fiering 

afgevaardigd in de OPR.  

3. Het Pantarijn heeft op 1 december 2019 namens de ouders/leerlingen Rolf Wolthuis 

afgevaardigd in de OPR. 

4. Het Marnix College raakte zijn personeelsafgevaardigde Nico Reintjes kwijt per 1 

september 2019. De vacature is nog niet opgevuld. 

De voorzitter van de OPR was ook in 2019 langdurig ziek. Per 1 januari 2019 heeft Trudy 

Komdeur het waarnemend voorzitterschap van Johan Mulder overgenomen en die 

hoedanigheid de voorzitter vervangen. Er zijn hierover afspraken gemaakt om deze 

constructie in ieder geval tot 1 augustus 2020 te handhaven.  
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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 

€ 2.541,94. De kosten van de vertegenwoordiging van de docenten bedroeg dit jaar in totaal 

€ 7.650,- 

  

2. Verslag OPR werkzaamheden   

Dit verslag is gebaseerd op het activiteitenplan 2018-2019 en activiteitenplan 2019-2020.  

Dit jaar hebben we veel aandacht besteed aan de zgn Hoendelooproblematiek.  Door de verevening 

wordt ons Samenwerkingsverband getroffen door een forse afdracht aan de Hoenderloogroep voor 

leerlingen die feitelijk niet tot onze regio behoren. Zowel politiek als juridisch wordt deze kwestie 

aangekaart. Samen met de overheid wordt ook naar praktische oplossingen gezocht. 

Bijeenkomst 1: woensdag 20 maart 2019 

Onderwerp: Managementrapportage 2018 

Het bestuur heeft aan de noodrem getrokken als het gaat om het ontplooien van nieuwe initiatieven 

met financieel risico, vanwege de Hoenderlooproblematiek.  Toch is besloten een aanvraag te doen 

in het kader van hoogbegaafdheid. 

Verder is informatie uitgewisseld over collegiale visitatie, de bovenschoolse projecten Comma en 

Doorstart. Duidelijk wordt dat Doorstart in zijn huidige vorm niet zal worden doorgezet. 

Ook is het jaarverslag 2018 van de OPR vastgesteld. Tot slot is globaal een scholingsonderwerp 

opgesteld: Hoe staan we er als samenwerkingsverband voor? De AOB zal worden benaderd voor de 

begeleiding. 

 

Bijeenkomst 2: woensdag 17 april 2019 

Onderwerp: Overleg met toezichthouder  

Dit keer is de Pantarijn gastheer en worden we geïnformeerd over een filmproject van de ISK. 

Vervolgens is een gedachtewisseling over de Hoenderlooproblematiek, Governance en Doorstart. 

De toezichthouder wil het advies van de VO-raad volgen en is voornemens als 1e stap een 

onafhankelijk lid in het bestuur op te nemen. Besluitvorming hierover volgt later 

De OPR besluit om Governance toe te voegen aan de scholing, die in september gepland staat. 
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Bijenkomst 3: woensdag 12 juni 2019 

Onderwerp: Activiteitenplan 2019-2020 

Het activiteitenplan wordt vastgesteld. Wel zijn er kanttekeningen gemaakt bij een aantal data. 

De volgende inhoudelijke onderwerpen kwamen aan de orde:  

- Doorstart nieuwe vorm vanaf 1 augustus 2019 en de verlenging van Comma tot februari 

2020. 

- Situatie Hoenderloo  

Tot slot blikten we nog terug op het functioneren van de OPR. 

 

Bijeenkomst 4: 18 september 2019 

Onderwerp: Scholing 

De scholing, die verzorgd werd door Annemarie van Luik (AOB), bestond uit twee onderwerpen: 

1. Hoe staan we er na een paar jaar voor als OPR? 

2. Welke rol kan de OPR spelen bij de structuurverandering binnen het 

samenwerkingsverband in het kader van Governance. 

Na scholing is er nog een reguliere vergadering geweest. De directeur praatte de OPR bij 

m.b.t. de Hoenderlooproblematiek, de bovenschoolse projecten en de verhuizing van het 

Samenwerkingsverband naar het Marnix College. 

Bijeenkomst 5: woensdag 18 december 2019 

Onderwerp:  Overleg met de Toezichthouder 

Het toezichthoudend bestuur wordt sinds kort voorgezeten door Stella Efdé. Ze volgt 

Antoinette Marissink op. 

De Hoenderlookwestie heeft een wending genomen door de aangekondigde sluiting van de 

vestiging in Hoenderloo. Het bestuur zet de politieke lobby en de juridische procedure wel 

voort. 

Met betrekking tot governance geeft het bestuur aan om begin 2020 de knoop door te 

hakken, waarbij gewaakt wordt om de huidige betrokkenheid van de bestuurders te 

waarborgen. De OPR heeft geen formele rol maar pleit er wel voor dat het geld van het 

samenwerkingsverband primair ten goede komt komen aan de leerlingen. Zij zal daarover 

een advies uitbrengen. 
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Na het overleg met de toezichthouder praatte de directeur ons nog bij over: 

- De aanwijzing van de Foodvalley als inspiratieregio. 

- Het overleg met de Hoenderloogroep over toetreding tot het swv 

- De bovenschoolse projecten met verlenging van Comma tot aug 2022 

- M@zl, het nieuwe verzuimprotocol. 

Tot slot stemt de OPR in met de meerjarenbegroting op basis van het advies dat de 

financiële commissie ter vergadering uitbracht. 

 

 

  

  

  

  


