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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Roosendaal, Moerdijk en omgeving (verder SWV PO 3002). 

Het samenwerkingsverband heeft conform de regelgeving een ondersteuningsplanraad 

(OPR) ingericht, samengesteld uit ouders en het personeel van de diverse scholen uit het 

gehele samenwerkingsverband.  
De raad fungeert als klankbordgroep voor het samenwerkingsverband. Voor het 

reglement van de ondersteuningsplanraad wordt verwezen naar de website van het SWV 

PO3002. 
 

Met dit jaarverslag probeert de OPR inzicht te verschaffen in haar werkzaamheden en 

daar tevens verantwoording over af te leggen. 
Dit verslag bevat de gegevens van september 2019 tot september 2020. 
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DE OPR VAN SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS ROOSENDAAL, 

MOERDIJK E.O. 

Wat is de OPR?  

De OPR is de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (SWV).  
Elk SWV heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is verplicht op grond van de wet 

Passend Onderwijs.  

De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het SWV. Ouders en leerkrachten hebben 

medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van het SWV. Alle 
scholen van het primair onderwijs binnen de gemeenten Roosendaal, Moerdijk, Rucphen, 

Halderberge en Drimmelen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband PO 3002.  

De OPR heeft instemmingsrecht t.a.v. het ondersteuningsplan. 
Er is op meerdere manieren een relatie tussen de OPR/ het ondersteuningsplan en de MR-

en/ het schoolondersteuningsprofiel van de scholen in het samenwerkingsverband. 

De eerste relatie betreft de basisondersteuning waarin beschreven staat welke 
ondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband minimaal bieden. Dit is 

onderdeel van het ondersteuningsplan en is om meerdere redenen van belang voor het 

schoolondersteuningsprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe 

deze basisondersteuning op de school vorm krijgt. 
Het geheel van schoolondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van 

extra ondersteuning binnen het samenwerkingsverband. Hiermee is voor alle leerlingen 

een passende onderwijsplek waarmee schoolbesturen hun zorgplicht kunnen waarmaken. 
Dit dekkend aanbod is onderdeel van het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. Hiermee is er een tweede relatie tussen de OPR/ het 

ondersteuningsplan en de MR-en/ schoolondersteuningsprofielen. 
 

Samenwerkingsverband  School 

Ondersteuningsplan  Schoolondersteuningsprofiel 

Ondersteuningsplanraad  Medezeggenschapsraad 
Instemming  Advies 

Niveau basisondersteuning  Uitvoering basisondersteuning 

Dekkend aanbod  Extra aanbod 
  

 

 
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 van SWV PO 3002 volgt 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.  
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Hoe is de OPR georganiseerd?  

De OPR heeft een reglement en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat 
bijvoorbeeld beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en verlopen, hoe er 

wordt gestemd en waar stukken van de OPR zijn in te zien. De OPR heeft een voorzitter en 

secretaris uit haar midden gekozen. Deze formele stukken staan gepubliceerd op de 
website van het samenwerkingsverband: www.po3002.nl.  

 

 
Kan iedereen lid worden van de OPR?  

De leden van de OPR 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.  
 
 

http://www.po3002.nl/
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De leden van de OPR in schooljaar 2019-2020 
 

Bestuur  Naam en taak OPR aftreeddatum 

SPCO Robin Leus, voorzitter Augustus 2020 

De Waarden Gemma den Hollander, secretaris Augustus 2020 

Koraalgroep Natasja Broos, lid Augustus 2021 

Mytylschool Lizette de Hond, lid Augustus 2020 

KPO Simone Jacobs, lid Januari 2023 

Borgesius Coen van Oers, lid April 2022 

Pallas Patricia Smeekes, lid Augustus 2022 

PO3002 Jack Biskop, directeur- bestuurder swv  

 

Er is een opening voor een leerkracht van Stichting Pallas en een ouder van SPCO. 
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JAARVERSLAG 

Onderstaande thema’s zijn aan bod gekomen in de bijeenkomsten van de OPR met de 

directeur- bestuurder (en eventueel andere genodigden) van swv PO3002. 
 

  

Inspectiebezoek 

De rol van de OPR m.b.t. de inspectiebezoeken is tot nu toe ingevuld als instemmer 
van het ondersteuningsplan, na het geven van kritische, opbouwende feedback. De 

inspectie geeft aan dat de OPR een bredere taak kan hebben. Dit betreft het meegaan 

in de kwaliteitscyclus van het swv: welke ontwikkelingen vinden plaats in het swv, hoe 
verhouden die zich tot het ondersteuningsplan, op welke manier worden deze 

ontwikkelingen geborgd, hoe is dit financieel draagbaar, etc. 

Daarin is ook de samenwerking tussen OPR en RvT van belang. Hierin is ontwikkeling 

mogelijk. 
De kwaliteitsmedewerker van het swv, dhr Th. De Vries, is op afspraak aangesloten bij 

de OPR- bijeenkomsten om zodoende de OPR mee te nemen in de ontwikkeling van 

het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscyclus. De voorkeur gaat uit naar een vaste positie 
van de OPR in de planning&controlcyclus. 

 

 
Samenwerking OPR en RvT 

Deze samenwerking heeft het afgelopen jaar vorm gekregen middels een bijeenkomst 

van de RvT en de OPR. Hierbij is afgesproken dat er in ieder geval 1x per schooljaar 

een bijeenkomst is tussen de volledige Rvt en de volledige OPR. Daarnaast is er in 
ieder geval 1x per jaar een overleg tussen de voorzitter van de RvT en de voorzitter 

van de OPR. 

 
 

Medezeggenschapsreglement 

Het medezeggenschapsreglement is geactualiseerd. Dit document vormt de basis van 
de andere reglementen. Hierin staat het o.a. aftreedschema beschreven. Zie hierna 

voor een verdere beschrijving van dit reglement. 
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Bijeenkomst in Corona- periode 

Vanwege de Corona- maatregelen is de OPR- bijeenkomst van juni in gewijzigde vorm 

doorgegaan (online, met beperkt aantal deelnemers). 

Deze bijeenkomst is gesproken over de ervaringen met onderwijs in Coronatijd en 

geconstateerd dat het onderwijsveld zich razendsnel heeft aangepast en dat het voor 

sommige leerlingen ook een positief effect heeft gehad. Dit geeft voldoende leerpunten 

voor de toekomst.  

Tevens is er gesproken over zaken rond de Raad van Toezicht. De opstelling van de RvT 

over het hebben van een sluitende begroting is besproken met alle besturen en wordt 

ondertussen gedeeld. Voor 2021 wordt op basis van die uitgangspunten een begroting 

opgesteld, waarbij de lichte ondersteuning zal afnemen om de begroting sluitend te 

maken. Het tekort op de lichte ondersteuning wordt vanuit de reserves van het SWV 

aangevuld. De reserves van het SWV worden de komende weken teruggebracht tot 3,5% 

(= €250.000), waardoor ongeveer 1 miljoen euro (inclusief de compensatie lichte 

ondersteuning) aan de schoolbesturen zal worden uitgekeerd. Hiermee wordt een impuls 

gegeven aan passend onderwijs op de werkvloer. 

Het derde punt betreft het Herontwerp Arrangementen. Met alle schoolbesturen wordt al 

enige tijd gesproken over het afstappen van de leerlinggebonden financiering en het 

overbrengen van de arrangementsmiddelen naar de schoolbesturen per 1 augustus 

aanstaande. In de deelnemersraad van 22 juni worden voorstellen hieromtrent 

besproken. 

Tot slot is stil gestaan bij de samenstelling van de OPR. Robin en Lizette hebben vanaf 

augustus geen kinderen meer op het primair onderwijs. De directeur-bestuurder en de  

secretaris hebben overleg om zicht te krijgen op de samenstelling van de OPR en de 

vergaderdata en –momenten voor het komende schooljaar. Daarbij zullen de 

mogelijkheden en voordelen van digitaal vergaderen meegenomen worden. 
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MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT 
De OPR heeft een medezeggenschapsreglement. Dit is geplaatst op de website van het 

samenwerkingsverband. 

De voorzitter is dhr. Robin Leus, de secretaris is mevr. Gemma den Hollander. 
 

Er zijn afspraken gemaakt over de zittingstermijn en de frequentie van de 

bijeenkomsten. 
De zittingstermijn staat op 4 jaar vanaf het moment van toetreding. Dit om te 

voorkomen dat meerdere leden op hetzelfde moment aftreden.  

De frequentie is gesteld op 4 maal per schooljaar. 
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