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Inleiding
Dit jaarverslag van de OPR van Aandacht+ 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 verder te
vormen en om instemming te verlenen aan het (ver)nieuwde OP. Een dynamisch plan dat
gedurende de looptijd geëvalueerd wordt en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
In het jaarverslag wordt kort ingegaan op de onderwerpen die tijdens de vergaderingen
zijn besproken.
Voor het komende jaar is het belangrijk de ontwikkelingen van Passend Onderwijs te
blijven volgen. Hoe gaat het met de uitvoering van het nieuwe OP en hoe ontwikkelt de
bekostiging zich?

Namens de OPR:
Ina de Jong
Voorzitter OPR

September 2020

vacant
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 EN
een secretaris 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 2019/2020
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 2019/2020 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
: Martine Bakker
: Gerda Zwemer
: Hilde Eldink
: Nicole Bodewitz
: vacant

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

: Ina de Jong
: Betty Lampe
: Liesbeth Pasterkamp
: Nanja Heesterman

OPR heeft een extern financieel adviseur: Rense van Slooten, tevens ouder van de
Berechja college
Voorzitter OPR:
Ina de Jong
Vice voorzitter OPR:
Nicole Bodewitz
Secretaris OPR:
vacant

|

Jaarverslag OPR Aandacht+
EERSTE BIJEENKOMST 09 OKTOBER 2019
Tijdens de eerste bijeenkomst van de OPR waren de belangrijkste onderwerpen:
Inspectierapport. Aandacht + heeft uiteindelijk een “goed” gekregen. Dat is uitzonderlijk.
De organisatie heeft weinig administratieve overbodigheid, weinig klachten en weinig
geschillen.
Relatie met de gemeente NOP en Urk. Jaarlijks moet opnieuw subsidie aangevraagd
worden voor verschillende programma`s van Aandacht+. Dit verloopt naar tevredenheid.
De rebound. Globale duiding van het werk. Leerlingen werken aan verzuim, werkhouding
en prestatiegedrag.
Er zal dit jaar twee keer contact/ontmoeting zijn met de toezichthouder. De
toezichthouder gaat dit jaar graag het gesprek aan over kansen voor leerlingen. Verder is
het jaarverslag van de OPR over seizoen 2018-2019 goedgekeurd. OPR ontving rondleiding
op het vakcollege.

TWEEDE BIJEENKOMST 11 DECEMBER 2019
Tijdens de tweede bijeenkomst is de begroting voor 2020 besproken en heeft de OPR
ermee ingestemd. Aandacht + heeft een overschot. Echter, dit moet ingezet worden straks
bij de laatste 30% van de verevening. Hoewel zij het advies kreeg van de inspectie te lenen
ivm lage rente, is OPR het ermee eens dat dit nog niet past bij de organisatie. In het kader
van openheid is de voorzitter OPR aanwezig geweest bij de RI&E bijeenkomst van het
bestuur. Andere belangrijke onderwerpen waren het maken van afspraken van scholing
voor de nieuwe OPR-leden, de procedure voor het toetreden tot de OPR.
Er is een plaatsvervangende voorzitter aangewezen. Om zicht te krijgen op mogelijke
wijzigingen in het ondersteuningsplan besluit de OPR elke bijeenkomst ook een School
ondersteuningsplan in het licht te houden. Dit in het belang van de vraag of het SWV blijft
voldoen aan een dekkend aanbod. Alle leerlingen naar school! OPR ontvangt uitleg over de
gecancelde workshopmiddag voor leraren. OPR ontving rondleiding op de
zonnebloemschool, locatie Bloementuin.

DERDE BIJEENKOMST 11 MAART 2020
Tijdens de derde bijeenkomst had de OPR de toezichthouder op bezoek om uitgebreid de
kansen voor leerlingen te bespreken. Tijdens dit gesprek komt de vergrote problematiek
weer naar voren in vergelijking met een aantal jaren geleden. Ook komt het school
ondersteuningsplan van Aeres aan bod. Dit, in de reeks van SOPs van alle scholen uit het
samenwerkingsverband. OPR deed een terugkoppeling van de door haar gevolgde scholing
(VOO). OPR bespreekt haar adviesnotitie voor de MJB. De huidige tekorten kunnen niet
langer opgevangen worden in het bestaande systeem. OPR besluit het agendaoverleg met
de AD vanaf volgend seizoen met in elk geval twee personen te doen. OPR ontving een
rondleiding op het Berechja college.

VIERDE BIJEENKOMST 24 JUNI 2020
Tijdens de vierde bijeenkomst waren de belangrijkste onderwerpen: de ervaringen rond de
openstelling van de scholen na een periode van thuisonderwijs door Coronamaatregelen.
Verder stemt de OPR in met het financiële jaarverslag van 2019. De voorzitter heeft het
SWV vertegenwoordigd op een veldbijeenkomst over de toekomst van Passend Onderwijs.
Bijeenkomst en praatplaat hiervan zijn besproken. OPR heeft voor haar
documenten/verslagen nog steeds geen plaats op het intranet van Aandacht+. Zij vraagt
zich wat te doen. Ook wordt tijdens deze bijeenkomst de jaarplanning voor het komende
seizoen ingevuld. OPR neemt afscheid van twee leden in de verwachting van twee nieuwe
leden.

Contactinformatie
Ondersteuningsplanraad Aandacht+
E-mail

: opr@nop-urk.nl

Website

: www.aandachtplus.nl

Samenwerkingsverband Aandacht+
Kometenlaan 1, 8303 CN Emmeloord
Tel. 0527 769084

