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Voorwoord
Dit jaarverslag van de OPR SWV VO Gelderse Vallei (hierna OPR) gaat over het kalenderjaar
2021 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-voorzitter
Machiel Taal – secretaris
Redactie:
Machiel Taal – secretaris
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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
2021 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 2021 was als volgt
School

Namens

Naam

RSG Pantarijn

Personeel

vacature

RSG Pantarijn

Ouders/Leerlingen

Rolf Wolthuis

CSG het Streek

Personeel

Trudy Komdeur

CSG het Streek

Ouders/Leerlingen

vacature

Pallas Athene College

Personeel

Leon van Neer

Pallas Athene College

Ouders/Leerlingen

Karin van Ginkel

Marnix College

Personeel

Ariën Vorselman

Marnix College

Ouders/Leerlingen

Pauline Constant

Aeres VMBO

Personeel

Johan Mulder

Aeres VMBO

Ouders/Leerlingen

Roeline van Eldik

De Toekomst

Personeel

Jaap van de Laar

Vester College

Ouders/Leerlingen

vacature

Uitvoerend secretaris

Functie

voorzitter

Machiel Taal

Mutaties:
1. Op 1 april 2021 trad Hajé te Brinke toe als vertegenwoordiger van de ouders van Het
Streek
2. Op 1 april 2021 startten ook Paul Abma en Bram van de Groep als
vertegenwoordigers van de Onderwijsspecialisten namens respectievelijk het
personeel en de ouders.
3. Per 1 augustus 2021 is Petra Ruisch benoemd als vertegenwoordiger van het
personeel van de Pantarijn.
4. Helaas stopte Bram van de Groep als vertegenwoordiger van de ouders van de
Onderwijsspecialisten per 1 september 2021 vanwege verhuizing naar buiten de
regio

Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei – Jaarverslag OPR 2021

Pagina 6

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
€ 4.269,23. De kosten van de vertegenwoordiging van de docenten bedroeg dit jaar in totaal
12.150,- . De overige kosten waren 1561,91

2. Verslag OPR-werkzaamheden
Dit verslag is gebaseerd op het activiteitenplan 2020-2021 en activiteitenplan 2021-2022.
Dit jaar werd de nieuwe structuur, die ontwikkeld was in het kader van Good Governance uitgerold.
Helaas vonden vier van de zes vergaderingen online plaats vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig
kon de plande scholing wel fysiek plaats vinden. Schooljaar 2021-2022 is een overgangsjaar tussen het
1e Ondertsteuningsplan en het 2e Ondersteuningsplan
Tijdens alle bijeenkomsten nam de directeur-bestuurder de OPR mee in de ontwikkelingen binnen het
samenwerkingsverband:
•
•
•
•
•
•

Voortgang projecten: Comma, Doorstart, Hoogbegaafden.
Voortgang zgn Hoendeloo-kwestie.
Huisvesting Samenwerkingsverband. In de zomer vond een verhuizing plaats van het Marnixcollege naar het Pallas Athene College
Besteding bovenmatige reserves
Inzet NPO-middelen
Ontwikkeling 2e Ondersteuningsplan

Bijeenkomst 1: dinsdag 16 februari 2021 (via Teams)
Onderwerp: Bespreking addendum ondersteuningsplan 2021-2022
Allereerst wordt er kennis gemaakt met de nieuwe directeur-bestuurder en de nieuwe voorzitter van
de RvT. Beide functies zijn een uitvloeisel van de nieuwe statuten waarbij het RvT-model is
geformaliseerd en er tevens gekozen is voor een onafhankelijk voorzitter.
Het jaarverslag van de OPR wordt na aanvulling van de directeur-bestuurder vastgesteld. Over het
addendum heeft de OPR de volgende opmerkingen gemaakt:
• Versterk de ouderbetrokkenheid.
• Vergroot het draagvlak bij leerkrachten
• Versterk de inzet van BPO-ers.
• Ontwikkel een monitor.
• Ga na bij leerlingen hoer zij denken over het passend onderwijsaanbod
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Bijeenkomst 2: woensdag 21 april 2021 (via Teams)
Overleg met toezichthouder
Het overleg met de RvT had als thema het uitwisselen van de eerste ervaringen met de nieuwe
structuur. De rol van de OPR zal in de toekomst veranderen met betrekking tot de
begrotingsvaststelling.
Onderwerp: Instemming addendum ondersteuningsplan 2021-2022
Het addendum biedt duidelijk perspectief om de zorg op school te verbeteren en de rol van de bpoers aan te scherpen. De OPR stemt in met het addendum.
Daarnaast levert de OPR een positief advies over het bestuursverslag 2020
Bijenkomst 3: dinsdag 15 juni 2021 (via Teams)
Onderwerp: Vaststelling activiteitenplan/jaarplanning OPR 2021-2022

Het activiteitenprogramma werd ongewijzigd vastgesteld. Daarnaast kon eindelijk de
Hoendeloo-kwestie naar een afronding met een goede uitslag voor het
samenwerkingsverband. Besloten wordt direct na de zomervakantie het 1e deel van een
scholing over de functie van de OPR aan te pakken.
Bijeenkomst 4: woensdag 15 september 2021
Onderwerp: Scholing Leergang effectieve inspraak voor de OPR (door Harry Nijkamp)
De scholing vond fysiek plaats en bood de leden van de OPR veel inzicht en inspiratie. De OPR zal
ook aan de slag gaan met de geopperde ideeën.
Dit schooljaar zal in het teken staan de ontwikkeling van het 2e Ondersteuningsplan. Het
Samenwerkingsverband biedt de diverse geledingen de mogelijkheid om deel te namen aan diverse
panelgesprekken. De leden van de OPR zullen daar ook gebruik van maken.
Bijeenkomst 5: dinsdag 26 oktober 2021
Overleg met toezichthouder; De bijeenkomst vond plaats op het Pallas Athene College, waar sinds de
zomer ook het Samenwerkingsverband is gevestigd.
Met de toezichthouder werd gesproken over de nieuwe rol van de RvT, die meer op afstand is
gekomen in de nieuwe structuur. De aanwezige RvT-leden gaven aan dat het niet altijd makkelijk is
en dat het daarom goed is dat er nu ook een onafhankelijk voorzitter is. Er is sprake van een open en
constructieve sfeer.
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Met betrekking tot inclusiever onderwijs wordt geconcludeerd dat er nog veel te winnen is.
Succesvolle projecten zouden mee belicht kunnen worden.

Onderwerp: Betrekken van achterban van de OPR
Na discussie wordt besloten dat er de volgende keer een voorstel zal worden besproken.
Tot slot wordt er informatie uitgewisseld over de inzet van NPO-gelden op de scholen
Bijeenkomst 6: woensdag 1 december 2021 (via Teams)
Onderwerp: Meerjarenbegroting 2022-2025
Voor deze bijeenkomst was ook de controller uitgenodigd omdat de OPR momenteel geen financiële
commissie heeft, die normaal de voorbereidingen treft voor een advisering.
Na uitvoerig te zijn geïnformeerd komt de OPR tot een positief advies. Ook kwam het Visiedocument
aan de orde voor het 2e ondersteuningsplan. De OPR heeft een reactie hierop geformuleerd en heeft
overleg gevoerd met de directeur-bestuurder voor een extra vergadering in januari 2022 over het
concept ondersteuningsplan.
Tevens is er in december een 1e nieuwsbrief van de OPR verstuurd naar de achterban, als uitvloeisel
van de scholing.
Tot slot:
De OPR is kort compleet geweest! Helaas hebben we aan het eind van dit jaar toch nog één vacature
te vervullen.
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