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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. 

Het komende jaar zal de OPR betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe 

OndersteuningsPlan.  Tevens volgt zij op de voet de ontwikkelingen rond de financiële 

problematieken van het SWV. Hoe gaat het met de uitvoering van het nieuwe OP en hoe 

ontwikkelt de bekostiging zich?  

 

Namens de OPR: 

Ina de Jong    vacant 

Voorzitter OPR   Secretaris OPR 

 

Oktober 2021 

 

  



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    : Amanda Prijs 
2. Vakcollege     : Martine Bakker  
3. Aeres Praktijkonderwijs   : Gerda Zwemer 
4. VSO De Optimist    : Janneke Douma 
5. Zonnebloemschool    : Nicole Bodewitz  
6. Zuyderzee lyceum    : Marlijn Borgijink 
    
 
Zetels namens ouders:  
1. Emelwerda College    : Ina de Jong 
2. Aeres VMBO    : Carin Smeets   
4. Berechja College    : Liesbeth Pasterkamp  
5. Zuyderzeelyceum     : Nanja Heesterman     
 
 
 
Voorzitter OPR: 
Ina de Jong 
  
Vice voorzitter OPR: 
Nicole Bodewitz 
  
Secretaris OPR: 
vacant 
  



Jaarverslag OPR Aandacht+ 
 

EERSTE VERGADERING 10 OKTOBER 2020 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de OPR waren de belangrijkste onderwerpen:  
Bespreking van de coronamaatregelen op de scholen en de invloed die dit had op het 
bieden van zorg. De OPR deelt onderling en wisselt uit. 
Verder zijn de speerpunten voor het komende jaar besproken. De verschuiving van TLV`s 
naar arrangementen. Een optimalisering in de zorg. Ook de ontwikkelingen in het LWOO 
en PRO. Meer samenwerking tussen de scholen. Financieel probleem blijft. 
In het contact dat de OPR had met het toezichthoudende deel van het bestuur van A+ is 
afgesproken dat er verderop in het schoolseizoen een gesprek volgt over inclusief 
onderwijs. 
A+ signaleert de toenemende terugstroomwens van  lln uit MBO naar VSO. Een 
ontwikkeling waar in de toekomst op ingespeeld moet worden. 
OPR stelt opnieuw dat de afspraken PMR A+ meer geformaliseerd moeten worden om 
inzichtelijk te maken voor derden of nieuwe medewerkers. 
Uiteraard wordt ook de financiële koers van Aandacht +  weer besproken. 
Er worden afspraken gemaakt over scholing. 
Tot slot is het jaarverslag van de OPR goedgekeurd. 
 
 

TWEEDE VERGADERING 09 DECEMBER 2020 

Tijdens de tweede bijeenkomst heeft de OPR een toelichting gekregen op Passend 
Onderwijs op de Bonifatius MAVO. De school investeert in personeel. PO is niet alleen een 
bezuiniging maar ook een impuls om creatief het onderwijsleerproces te benaderen en het 
leerlingbeeld aan te passen.  
In deze bijeenkomst is de reële (dus niet meer taakstellend!) begroting 2021 goedgekeurd. 
De financiële problematiek wordt gepoogd landelijk onder de politieke aandacht te krijgen. 
OPR heeft vragen gesteld over het in de problemen komen van de zorg op school. Door 
coronamaatregelen is ook lokaal overleg en besluitvorming vertraagd. De MR-en van de 
scholen zijn middels de notulen en persoonlijk door de leden voorgelicht hierover.  
Het SOP van de Zonnebloemschool is besproken.  
Het signaal betreffende anderstaligen is opgepikt. Het betreft de bediening m.n. van 
Poolse en Syrische leerlingen. 
 

DERDE VERGADERING 24 MAART 2021 

Tijdens de derde bijeenkomst is het SOP van het Zuiderzee lyceum toegelicht. Er zijn veel 
ontwikkelingen geweest op de school. OPR heeft opnieuw de verschuiving in de 
diagnostiek geconcludeerd. OPR heeft gesignaleerd dat samenwerking met de wijkteams 
en het VO kan verbeterd worden. 



Verder heeft de OPR het gesprek gehad met het toezichthoudende deel van het bestuur 
over inclusief onderwijs. In dit gesprek was ook ruimte voor de opdracht van het bestuur 
de relatie algemeen directeur – medezeggenschap te voelen.  
OPR heeft geadviseerd om VSO en BSO ook deel te laten nemen aan het Zorgplatform. Tot 
slot in deze vergadering gesteld dat op de scholen aandacht moet zijn voor de 
persoonlijkheidsontwikkeling in verband met gevolgen coronamaatregelen. 
 
 

VIERDE VERGADERING 09 JUNI 2021 

Tijdens de vierde bijeenkomst heeft de OPR een zeer informatieve inleiding gekregen van 
Inside Out, de reboundfaciliteit van A+.  
Tevens is het Ondersteuningsplan vastgesteld. 
Ook is het financiële jaarverslag vastgesteld. 
De OPR heeft ingestemd met de overdracht van het voorzitterschap vanaf volgend 
schoolseizoen.  
In haar contact met de PMR heeft  de OPR een uitnodiging gekregen aan te schuiven bij de 
bespreking  AD - PMR van de jaarrekening van A+. 
Ook heeft de OPR ingestemd met de jaarplanning seizoen 21-22. 
Verder is het schoolondersteuningsplan van de Optimist besproken. 
Tot slot heeft de OPR afscheid genomen van 2 leden en 2 nieuwe leden verwelkomd. 
  



 

 

Contactinformatie 

Ondersteuningsplanraad Aandacht+ 

E-mail  : opr@nop-urk.nl  

Website : www.aandachtplus.nl 

 

 

Samenwerkingsverband Aandacht+ 

Kometenlaan 1, 8303 CN  Emmeloord 

Tel. 0527 769084 
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