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Inleiding 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de OndersteuningsPlanRaad (OPR) van het 

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs (SPVO) 

Oosterschelderegio           

In 2020 heeft de ondersteuningsplanraad haar rol wederom uitgevoerd door zo 

breed mogelijk mee te denken over hoe alle leerlingen binnen het SWV met 

speciale onderwijsbehoeften de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.  

 

Speerpunt in 2020 was de instemming met het ondersteuningsplan (OP) 2020-

2024 van het samenwerkingsverband en de OPR heeft ingestemd. 
 

Een ander speerpunt was de evaluatie van het huishoudelijk reglement en 
statuten geëvalueerd en waar nodig aangepast. Deze statuten en reglementen 
zijn te vinden op de website van het SPVO ( https://spvo-oosterschelderegio.nl ) 

 
Gedurende het jaar bleek dat er actieve ledenwerving voor de OPR onder ouders 

moest plaatsvinden, deze is gericht geweest op de MR-en via een flyer.  
 
De OPR heeft een goed jaar achter de rug waarin de speerpunten zijn behaald en 

er twee nieuwe enthousiaste mensen in de oudergeleding zijn bijgekomen. We 
hebben helaas ook aan het einde van het jaar afscheid moeten nemen van een 

ouder vanwege verhuizing en we blijven dus op zoek naar ouders die een actieve 
rol willen spelen in het meedenken over hoe passend onderwijs in de SPVO 
‘Oosterschelderegio’ vormgegeven wordt.  

 

Namens de OPR, 
 

Carina Louwman 
Voorzitter 
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Wat is de ondersteuningsplanraad? 
 
 

Op 1 augustus 2014 trad de Wet Passend Onderwijs in werking en daarmee ook 

het instellen van de ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband 

(SWV) 2902 of te wel SPVO Oosterschelderegio.  

Wat is de OPR?  

De Ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het SWV en is dus 

vergelijkbaar met een MR van een school. De leden van de OPR nemen als 

vertegenwoordigers van hun eigen school deel aan de OPR en doen dit als 

ervaringsdeskundigen in de rol van ouder of de rol van onderwijsprofessional. In 

de OPR zijn zowel het reguliere Voortgezet Onderwijs als Speciaal Voortgezet 

Onderwijs vertegenwoordigd. De achterban van de OPR wordt op de eerste 

plaats gevormd door de MR-en van alle deelnemende besturen binnen het SWV. 

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. 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 heeft medezeggenschap over het beleid en de verdeling van 

middelen van het SWV.  

De OPR van het SPVO ‘Oosterschelderegio’ volgt dus de voortgang van het 

Ondersteuningsplan en denkt daarnaast mee over belangrijke thema's in passend 

onderwijs. Ook houdt zij in de gaten of de doelen die het bestuur van het SWV 

heeft gesteld worden gehaald.  

De OPR van het SPVO ‘Oosterschelderegio’ komt daarvoor drie of vier keer per 

jaar bij elkaar.  

 
Hoe is de OPR georganiseerd?  

De OPR heeft een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele 
stukken staat beschreven hoe de OPR is geregeld en op welke manier er wordt 

gewerkt. De OPR heeft een voorzitter en een secretaris uit haar midden. 
  
Kan iedereen lid worden van de OPR?  

De leden van de OPR moeten ouders en docenten zijn van een school 
aangesloten bij het SPVO ‘Oosterschelderegio. De leden van de 

Ondersteuningsplanraad worden gekozen door de medezeggenschapsraden van 
de scholen die deelnemen in ons SWV. De leden van de Ondersteuningsplanraad 
hoeven zelf geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad. 
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Samenstelling van de OPR 
 
 

De OPR heeft 8 zetels, hiervan waren in aan het eind van 2020 7 bezet.  
De verdeling is in 2020 als volgt: 

 
Oudergeleding: 
Stichting Respont   Mevr. A. van Sprundel (vanaf oktober 2020) 

Stichting Ostrea-lyceum   vacature (sinds okt. 2019) 
Stichting Scholengroep Pontes  mevr. E. Trompetter ( vanaf december 2020) 

Stichting de Korre      mevr. I. Martina  
 
Personeelsgeleding:  

Stichting de Korre    Mevr. C. Louwman ( voorzitter)   
Stichting Respont    Dhr. S. Douw( tot augustus 2020) 

     Mevr. V. van Garsel ( vanaf september 2020) 
Stichting Ostrea-lyceum  Mevr. L. Bakker    
Stichting Scholengroep Pontes Mevr. V. Faut 

 
 

Jaarverslag 2020 

 
In 2020 is de OPR 3 keer bij elkaar geweest, dit was op 16 juni, 6 oktober en 8 
december.  Tijdens deze bijeenkomsten was ook de directeur van het SWV, dhr. 

T. van Bokkem, aanwezig. Als gevolg van het coronavirus zijn de bijeenkomsten 
digitaal geweest.  
In 2020 is er geen vertegenwoordiger van het bestuur aangesloten, dit heeft de 

OPR betreurd.  
 

2020 was een jaar waarin de OPR heeft ingestemd met het OP nadat ze er 
kritisch naar heeft gekeken. De OPR heeft daarbij aangegeven dat zij in het plan 
ambitie en concrete afspraken over de aansluiting van onderwijs en zorg mist. 

Samen met de directeur van het SWV zijn afspraken gemaakt hoe het OP levend 
kan worden gehouden en nog meer onderdeel wordt van de bijeenkomsten.  

 
Een ander speerpunt dit jaar was evaluatie huishoudelijk reglement en statuut. 
Deze stukken zijn besproken, aangepast en op de website gezet.  

 
Gedurende het jaar bleek het nodig te zijn actiever leden te werven en dan 

vooral onder ouders. Dankzij deze actie zijn er twee nieuwe leden toegevoegd 
aan de OPR.  
 

Naast bovenstaande onderwerpen zijn in 2020 de volgende zaken aan de orde 
gekomen: 

 begroting en financiën samenwerkingsverband 
 stand van zaken binnen het samenwerkingsverband 

 

 


