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Jaarverslag OPR 2017 
 

 

Inleiding 

De ondersteuningsplanraad is een belangrijk orgaan binnen het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Dronten Lelystad. De raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan dat het 

samenwerkingsverband (minimaal één keer per vier jaar) opstelt. De raad wordt gevormd door 

enthousiaste onderwijsprofessionals en ouders die allen graag willen meedenken over passend 

onderwijs met als doel dat alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband met onderwijs 

ondersteuningsbehoeften passende ondersteuning kunnen krijgen. 

Het jaarverslag OPR 2017 sluit aan op de begroting en jaarstukken van het samenwerkingsverband.  
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Samenstelling OPR 

De samenstelling van de raad bestaat uit 6 leden uit de personeelsgeleding en 6 leden uit de 

oudergeleding uit de verschillende schoolbesturen die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten, 

aangevuld met verschillende leden werkzaam binnen de genoemde schoolbesturen zonder stemrecht. 

 

Voorzitter Marjan van de Pol, personeelsgeleding SKO 

Secretaris Suzanne Duijker, oudergeleding Stg SchOOL(tot juli 2017) 

Penningmeester Constance van Someren, personeelsgeleding Stg Oecumenische SBO 

 Gertjan Kalisvaart, oudergeleding, MBS De Fontein 

 Jan Woertel, personeelsgeleding, SCPO Vogelveste 

 Ingrid de Jong, oudergeleding, Eduvier Onderwijsgroep (tot juli 2017) 

 Liesbeth Bloemert, personeelsgeleding, Eduvier Onderwijsgroep (tot juli 2017) 

 Ina Smit, personeelsgeleding, Spilbasisscholen (tot juli 2017) 

 Paula Lieffijn, personeelsgeleding, Accretio (nu Florion) (tot juli 2017) 

 Nancy Beckers, oudergeleding, SKO 

 Nicole van Eijck, personeelsgeleding, Stg SchOOL 

  

 Angela Lingeman Cop, Stg SchOOL Ouder (vanaf september 2017)   

Joey Perlee, Codenz Ouder (vanaf juli 2017) 

Miranda van Oene, Codenz Ouder (vanaf juli 2017) 

Finette van Zwolle, Florion Personeel (vanaf september 2017) 

Jonathan Jürg, oudergeleding Eduvier (vanaf juli 2017) 

Esther Bron, personeelsgeleding Eduvier (vanaf september 2017) 

Vacature, oudergeleding, Stg Noor 

Vacature, oudergeleding Stg Monton 

 

 

 

 

De behandelde onderwerpen 

De OPR heeft in 2017 vijf maal vergaderd.  

In februari hebben we met elkaar de bestuurlijke doorontwikkeling en het daarbij behorende proces 

besproken. Hierbij is afgesproken dat er vanuit de OPR een afgevaardigde zou deelnemen in de 

benoemingsadviescommissie van de nieuw in te stellen Raad van Toezicht.  
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Wij hebben inspraak gehad in de opgezette profielschets en namens de OPR heeft Marjan van de Pol 

zitting genomen in de BAC. De OPR heeft een lid op voordracht mogen toevoegen aan de Raad van 

Toezicht. Dit is geworden mevrouw Miep van Hees. De gehele Raad van Toezicht bestaat uit 3 

mensen. 

De reglementen en statuten van de OPR zijn opnieuw aangeboden bij en vastgesteld door het bestuur 

in april 2017.  

In de vergadering van juli hebben we de jaarplanning doorgenomen en hebben we besloten om de 

OPR meer diepgang te geven door thema's toe te voegen aan de agenda. De thema's voor dit schooljaar 

zijn; arrangementen, ontwikkelingsperspectieven en de schoolondersteuningsprofielen. 

 

In september zijn we in gesprek geweest met de Raad van Toezicht en een bestuurder aan de hand van 

4 thema's uit het jaarplan. De gespreksonderwerpen waren; alle besturen werken structureel samen, 

deelnamepercentage van S(B)O, dekkend aanbod binnen ons samenwerkingsverband en komen de 

gelden bij de leerkracht terecht? 

Tenslotte hebben we in november bij elkaar gezeten en is de taakverdeling binnen de OPR onderwerp 

geweest. Jonathan Jürg wordt de nieuwe voorzitter, Marjan van de Pol secretaris en Nancy Beckers 

penningmeester. Het thema arrangementen leverde waardevolle informatie op over hoe dit bij de 

verschillende besturen wordt uitgevoerd en wat daarvan de consequenties zijn. 

 

Overleg bestuurder en de achterban 

Voorafgaand aan elke vergadering heeft er een agenda overleg plaats gevonden. Daarnaast hebben we 

in gesprek gezeten met 1 bestuurder, de directeur en de Raad van Toezicht. 

 

 

Begroting en verantwoording 

De ondersteuningsplanraad kon afgelopen schooljaar gebruik maken van de faciliteiten van de 

verschillende scholen die zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband, zoals gebruik van de 

vergaderaccomodatie met koffie- en theevoorzieningen.  

Er zijn door de raad in het afgelopen jaar kosten gemaakt voor attenties, reiskostenvergoeding, 

samenkomst en de vacatieregeling voor de ouders. Ook zal er vanaf januari 2019 een eigen begroting 

gelden voor de OPR. In het jaar 2018 zijn wij nog opgenomen in de begroting van het 

samenwerkingsverband. 

 

Marjan van de Pol, voorzitter OPR 


