Jaarverslag 2017
Hieronder volgt een verslag van de ondersteuningsplanraad over het jaar 2017. Naast dit verslag, zijn er
ook notulen beschikbaar via de website van het samenwerkingsverband.
Samenstelling voor verkiezingen in september 2017.
De OPR startte kalenderjaar 2017 met de volgende vertegenwoordiging:
Personeelsgeleding:
Voorzitter
Secretaris

De heer E. Hunter (Isselborgh, SOTOG)
Mevrouw S. Reimes (Het Bariet, de Onderwijsspecialisten)
Mevrouw C. Goosens (Metzo college, Achterhoek VO)
Mevrouw B. Bouwmeister (Almende college, Achterhoek VO)

Oudergeleding:
De heer M. Wigman en de heer J. Geuijen (AOC, Achterhoek VO), samen één stem
Mevrouw K. Tempels(Prakticon, Achterhoek VO)
Ingrid Arendsen (Isselborgh, SOTOG)

De heer E. Hunter (Isselborgh, SOTOG), mevrouw C. Goosens (Metzo college, Achterhoek VO) en
mevrouw K. Tempels (Prakticon, Achterhoek VO) zijn niet meer beschikbaar voor een volgende termijn
in de OPR. Zij worden hartelijke bedankt voor hun inzet de afgelopen 3 jaren.

Samenstelling na de verkiezingen in september 2017.

Personeelsgeleding:
Voorzitter

Oudergeleding:
Secretaris

Mevrouw D. Berns (Isselborgh, SOTOG)
Mevrouw S. Reimes (Het Bariet, de Onderwijsspecialisten)
Mevrouw B. Bouwmeister (Almende college, Achterhoek VO)
Saskia Peters (Ulenhof College, Achterhoek VO

Mevrouw M. Seegers (Isselborgh, SOTOG)
De heer M. Wigman en de heer J. Geuijen (AOC, Achterhoek VO), samen één stem
Mevrouw I. Arendsen (Isselborgh, SOTOG)
Mevrouw E. Hoopman(Ulenhof College, Achterhoek VO)

Algemeen
In 2017 is de OPR vijf keer bij elkaar geweest, nl. 13 februari, 15 mei, 26 juni, 4 september en
6 november.
Notulen van deze vergaderingen staan op de site van het SWV met uitzondering van 6 november.
Tijdens deze vergadering heeft men besloten ondersteuning in te schakelen bij het uitvoeren van de
OPR-taken met het zicht op 2018, wanneer het nieuwe ondersteuningsplan beoordeeld moet worden
door de OPR. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door Hans van Dinteren van de CNV academie.

Inspectie
Er is in januari een voortgangsgesprek geweest tussen de directeur van het SWV, de heer Noud Lubbers,
en de inspectie. Dit gesprek ging voornamelijk over de auditrapportages en wat het
samenwerkingsverband daarmee ging doen. In juni heeft de inspectie in een vervolg daarop
aangegeven, dat de verbeterpunten voldoende zijn opgepakt. De OPR heeft aangegeven dat zij hierbij
niet persé aanwezig hoefde te zijn.
Onderwerpen in 2017
 Verkiezingen
Er waren drie vacatures, waarvan één voor de personeelsgeleding en twee voor de
oudergeleding. De vacatures zijn uitgezet via de website, MR van de scholen en door de OPRleden persoonlijk binnen de school. Iedereen die schriftelijk interesse heeft getoond, is
uitgenodigd op de vergadering van 4 september 2017. Hier is kennisgemaakt met de anderen
OPR-leden, de directeur van het SWV en er is verteld over de OPR. De zittende OPR-leden
hebben hun voorkeur uitgesproken op basis van:
vier ouderleden en vier personeelsleden, zoveel mogelijk verdeling per bestuur, waarbij
Achterhoek VO meer vertegenwoordigd mag zijn dan de anderen i.v.m. de grootte van de
organisatie. Mevrouw Hoopman heeft zowel ervaring met Achterhoek VO (Ulenhofcollege) en
SOTOG (Isselborgh), deze ervaring willen wij graag meenemen binnen de OPR. Mevrouw Peters
is het enige kandidaat personeelslid van Achterhoek VO. De OPR heeft bij deze personen een
voorkeur. Van de andere kandidaten wordt aan de medezeggenschapsraad van betreffende
scholen gevraagd iemand voor te dragen. De OPR is met acht personen volledig bezet en
vergadert aan de Slotlaan. De rol van voorzitter en secretaris is gewijzigd, zie in het kopje
samenstelling na verkiezingen.


Audits
De audits die in 2016 hebben plaatsgevonden komen regelmatig terug binnen de vergaderingen
van de OPR. Er is veel kritiek op audits geweest; de tijd zou tekort zijn, veel spullen aanleveren.
Enkele scholen kregen de indruk dat het geen 0-meting was, maar een beoordeling. De OPR
merkt op dat het bestuur van de scholen dit zelf zo heeft besloten, ook de vorm. Binnen de OPR
is wel besproken hoe de terugkoppeling op de scholen heeft plaatsgevonden. Er is niet
gereageerd door het bestuur van het SWV op de wens van de OPR om over twee jaar weer een
audit te doen om te kijken of de doelen van dialoog/begeleidingsschool zijn gehaald.
Het zou mooi zijn als na twee jaar te zien is welke voortgang de scholen h ebben gemaakt. Voor
velen is ten tijde van de audit het begrip ‘OPR’ en ‘wat men kan verwachten van een audit’
onbekend. De OPR hoopt dat een tweejaarlijkse audit het samenwerken tussen de scholen
bevordert. Dat men bij elkaar kijkt wat goed gaat en deze kennis deelt.



Inhoud en werkwijze OPR
Gezien de vele wisselingen in de samenstelling en de complexe materie van het
ondersteuningsplan, heeft de OPR het gevoel bezig te zijn met een zoektocht naar haar rol.
Hierbij zijn wij op zoek gegaan naar ondersteuning en dit wordt vanaf 2018 verzorgd door Hans
van Dinteren. De focus zal in 2018 liggen op het nieuwe Ondersteuningsplan. De directeur,
Noud Lubbers, heeft aangegeven dat het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat
binnen dit samenwerkingsverband groter is geworden in plaats van kleiner, zoals de bedoeling
was. Hier ligt een grote uitdaging voor het samenwerkingsverband en dus ook voor de OPR.

Instemmingen
 Er zijn in 2017 geen onderdelen in het OP aan bod gekomen die om instemming van de OPR
vroegen.
Doetinchem, 12 februari 2017
Namens de OPR
S. Reimes (oud secretaris)

