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Inleiding
Sinds december 2013 is de ondersteuningsplanraad operationeel. Dit is een
belangrijk orgaan binnen het samenwerkingsverband. Deze raad heeft
instemmingsrecht op het ondersteuningsplan
dat het samenwerkingsverband (minimaal
één keer per vier jaar) opstelt. Deze 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.
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Samenstelling OPR

De OPR leden zijn aangesteld door het bestuur van het
samenwerkingsverband PO2818. De samenstelling van de raad bestaat uit 5
ouders en 5 leerkrachten.

Voorzitter:

Mevrouw W. (Wendy) Brouwer, ouder Elimschool

Secretaris:

Mevrouw E. (Esmeralda) Zegers, directeur De Balans

Penningmeester:

Mevrouw M. (Marjan) Hoogstad, ambulant begeleider de
Bouwsteen

Overige leden:

De heer M.F. (Fred) Fierst van Wijnandsbergen, intern
begeleider West
Mevrouw R. (Rosa) Houweling, Intern begeleider West
Mevrouw M. (Miriam) Lagerwaard, ouder Het Mozaïek
Mevrouw M. (Meriam) Lammens, ouder de Fontein
Mevrouw J. (Jocé) Offerman, leerkracht de Fontein en de
Paperclip
Mevrouw G.A. (Grietje) Seldenthuis, leerkracht West /
ouder de Paperclip
De heer M. (Maarten) Suiker, ouder De Balans
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De behandelde onderwerpen

In de aanloopfase van beleidsvorming Passend Onderwijs is de OPR 6 keer
bijeengekomen om te vergaderen. Het belangrijkste onderwerp daarbij is
steeds het Ondersteuningsplan geweest. Het doorlezen, adviseren en
overleggen over het plan hebben de meeste tijd gevergd. Het overleg met
directeur Kiek Broekman is steeds in een constructieve sfeer verlopen.
Gedurende de overleggen werden aandachtspunten geformuleerd op het
gebied van fine-tunen van het plan en de uitvoering van het beschreven
beleid in de komende jaren.
Op 14 maart werd het verzoek aan de raad gedaan om instemming te
verlenen op het ondersteuningsplan door de directeur. In de vergadering van
3 april 2014 is unaniem ingestemd met het ondersteuningsplan voor de
planperiode 2014 – 2018.
De raad en de directeur van het samenwerkingsverband hebben samen
vastgesteld dat het plan als een dynamisch document gezien kan worden en
zullen gedurende de planperiode in overleg blijven over de aandachtspunten
die de leden van de raad hebben geformuleerd en ter advies aan de directeur
zullen voorleggen gedurende schooljaar 2014-2015.
Daarnaast heeft de raad zich gebogen over het Medezeggenschapsstatuut en
Medezeggenschapsreglement die reeds door het bestuur waren vastgesteld.
Naar aanleiding van deze documenten heeft de raad 2 documenten in
concept opgesteld, namelijk het huishoudelijk reglement en de
faciliteitenregeling voor zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding.
Deze documenten worden vastgesteld op de eerste vergadering van het
komende schooljaar.
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Het overleg met de directeur en de achterban

Zoals reeds eerder vermeld is het overleg met de directeur in een
constructieve sfeer en gestructureerd verlopen.
Het overleg met de achterband heeft echter nog niet volgens een vaste
structuur plaatsgevonden.Vanuit de raad is het afgelopen jaar een commissie
communicatie in het leven geroepen. Zij zullen een voorstel voorleggen aan
de raad over hoe de communicatie naar en het raadplegen van de achterban
het best kan verlopen.
De volgende zaken zijn al gerealiseerd op het punt van communicatie:
-

De OPR is via een eigen emailadres te benaderen: opr@aandenijssel.nl

-

Op de site van het samenwerkingsverband worden de agenda’s en de
notulen van vergaderingen geplaatst ter inzage.

De gevolgde scholing
Er is door de raad het afgelopen jaar geen scholing gevolgd.

De ondersteuning door derden
De afgelopen maanden heeft de heer Marco Stoute de raad ondersteund. Als
adviseur is Marco Stoute in dienst bij OOG onderwijs en jeugd. Hij heeft
brede beleidservaring op de terreinen onderwijs, welzijn en cultuur.

Begroting en verantwoording
De ondersteuningsplanraad kon afgelopen schooljaar gebruik maken van de
faciliteiten van het samenwerkingsverband, zoals gebruik van de
vergaderaccomodatie met koffie- en theevoorzieningen en het laten
uitdraaien van de stukken.
Er zijn door de raad het afgelopen jaar geen kosten gemaakt. De
faciliteitenregeling wordt in schooljaar 2014-2015 vastgesteld waarin de
vacatieregeling voor ouders staat.
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