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“Medezeggenschap Passend Onderwijs Almere: start van de tweede planperiode” 

 
 
Jaarverslag OPR PO en OPR VO 2018 
 
 

1. Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de OndersteuningsPlanRaad (OPR) Primair Onderwijs (PO) en 
Voortgezet Onderwijs (VO). In dit verslag worden de belangrijkste zaken betreffende de OPR 
in 2018 samengevat. Het is geen uitputtende samenvatting van wat ter tafel is geweest en 
wat is besloten, dat staat allemaal in de notulen. Dit jaarverslag is een kwalitatieve weergave 
van wat er binnen de OPR gespeeld heeft. 
 
2. Start tweede planperiode 
2018 is voor de OPR-en het einde van de eerste planperiode (2014-2018) en de start van de 
tweede planperiode (2018-2022). De OPR PO bestaat uit 8 personeelsleden en uit 8 ouders, 
die een binding hebben met een basisschool in Almere. De OPR VO bestaat uit 6 
personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen met een binding met een middelbare school in 
Almere. Samen geven de OPR-en vorm aan medezeggenschap in het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Almere (POA). 
 
De OPR PO en OPR VO trekken zoveel mogelijk samen op. Daarvoor is een Dagelijks Bestuur 
(DB) gevormd, bestaande uit de voorzitter en secretaris van de OPR PO en OPR VO: Jaap 
Boer (technisch voorzitter OPR PO), Hanneke Broos (voorzitter OPR VO) en Marcel Kuipers 
(ambtelijk secretaris OPR PO en OPR VO). De functie (technisch) voorzitter PO is medio 2018 
vacant geworden. Ondanks herhaalde oproepen was deze vacature eind 2018 nog niet 
ingevuld. Jaap Boer is bereid gevonden om, indien noodzakelijk, deze rol te vervullen tijdens 
een reguliere OPR vergadering.  Het DB onderhoudt de directe contacten met het Bevoegd 
Gezag en bereidt de reguliere OPR vergaderingen voor. In totaal heeft het DB in 2018 5 keer 
vergaderd, waarbij elke keer ook overleg is geweest met het Bevoegd Gezag. De gehele OPR 
is 5 keer bijeengeweest in 2018, waarbij 4 keer het Bevoegd Gezag of een andere 
vertegenwoordiger van Passend Onderwijs Almere (deels) betrokken is geweest. 
 
Ten behoeve van de medezeggenschap in het samenwerkingsverband heeft het Bevoegd 
Gezag een medezeggenschap reglement opgesteld voor zowel het PO als het VO. In 2018 
hoefden deze reglementen niet aangepast te worden. 
 
In het vierde jaar medezeggenschap zijn er geen cursussen georganiseerd. Nieuwe OPR 
leden hebben wel een OPR introductiebijeenkomst kunnen bijwonen. Ook zijn de 
wetswijzigingen in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) plenair besproken. 
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Er zijn meerdere mutaties geweest in de bezetting van de OPR. In de OPR PO zijn gedurende 
het jaar Petra Boersma (ouder) en Evelien Okkinga (personeel) afgetreden.  Sohail Ahmed 
(ouder) en Jaqueline Vreuls (personeel) zijn toegetreden tot de OPR PO. 
 
In de OPR VO zijn gedurende het jaar Henne van de Vegt, Kim de Hoogen (beiden leerling), 
Paul Soedarso, Jante Stroomberg (beiden ouder) en Sylvia Weijermars (personeel) 
afgetreden.  Esmee Zoer, Mariama Cisse, Casper Warnars (allen leerling), Rene Wijbrandts 
(ouder), Anne Caroline Kotte en Wendy de Vos (personeel) zijn toegetreden tot de OPR VO. 
 
Ook in 2018 is gebleken dat er voortdurend vacatures zijn in de OPR-en. Deze vacatures 
staan dan ook altijd vermeld op de website van Passend Onderwijs Almere. 
 
3. Besproken onderwerpen 
 
Het belangrijkste onderwerp in 2018 was het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022. De 
OPR heeft het proces naar de nieuwe ondersteuningsplannen beter doorlopen en ervaren 
dan 4 jaar geleden. Er was nu een beter referentiekader en de concept plannen waren beter 
leesbaar. De tijd was echter wel krap. Eigenlijk zou je er een jaar voor moeten uittrekken. 
Dat resulteert dan ook in  meer participatie. Positief is verder ervaren het opdelen van de 
thema’s over de OPR leden. Ook blijft de keuze “inclusief” voor sommige OPR leden lastig. 
Maar de medezeggenschap was in orde en zal er verder geparticipeerd worden in de 
realisatie van het ondersteuningsplan.  Met meerderheid van stemmen heeft de OPR PO 
ingestemd met het ondersteuningsplan PO 2018-2022 en de OPR VO met het 
ondersteuningsplan VO 2018-2022. 
 
De OPR wil in het vervolgtraject proactief en in een dialoog acteren voor besluitvorming. De 
OPR wil op de hoogte gehouden worden van de actieplannen en over het proces daarbij. 
OPR leden kunnen ook zelf initiatief nemen. Er zijn veel ambities, die uitgewerkt moeten 
worden en moeten leiden tot resultaten. Belangrijk is de weg er naar toe en ook wie er 
allemaal betrokken bij zijn.  Ieder OPR lid gaat zich richten op zelf gekozen 
aandachtsgebieden, zodat er meer kennis en specialismen opgedaan worden binnen de OPR. 
Daarnaast zal dit ook het OPR werk leuker maken. 

Ook in  het afgelopen jaar zijn meermalen ervaringen in de praktijk plenair besproken.  Met 
name het persoonlijk verhaal van OPR leerling Henne samen met zijn moeder Keeke gaf een 
goed beeld hoe praktijk en theorie van elkaar kunnen verschillen. 
  
Ouderbetrokkenheid is in meerdere OPR vergaderingen besproken. Met name het advies 
ouderbetrokkenheid zoals dat tot stand is gekomen op initiatief van POA en de gemeente 
Almere.  
 
Ook in 2018 heeft tijdens de OPR vergadering overleg plaatsgevonden met Maarten Denters, 
voorzitter van de ledenraad (het toezichtorgaan voor Passend Onderwijs Almere). Wederom 
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was onderwerp van discussie onder andere de governance op de Passend Onderwijs 
organisatie in Almere. 
 
De beide OPR-en hebben in 2018 zich verder bezig gehouden met: 

 Wetswijzigingen Wet Medezeggenschap Scholen; 

 Landelijke onderzoeksrapporten m.b.t. Passend Onderwijs. 
 
Financiën heeft in 2018 meerdere keren op de agenda gestaan. Onder meer over de diverse 
jaarrekeningen 2017 zijn de OPR-en halverwege het jaar geïnformeerd.  
 
De OPR PO heeft aan het eind van het jaar ingestemd met de begroting 2019 voor de 
Stichting Leerlingzorg Almere (SLA) PO en de OPR VO met de begroting 2019 voor SLA VO.  
 
De OPR-en willen Hetty Vlug, Anita Gelmers, Dick Hattenberg, Henriet Speth en Pierrette de 
Ruijter bedanken voor hun toelichting op bovenstaande onderwerpen. 
 
4. Werkgroep communicatie 
 
Het OPR communicatieplan is geactualiseerd. Contact met de school MR-en blijft belangrijk 
(digitaal en mondeling). Hierbij wordt gebruik gemaakt van communicatie middelen vanuit 
Passend Onderwijs Almere (website, nieuwsbrief). 
 
In de eerste helft van 2018 zijn alle school MR-en via een direct mail actie geattendeerd op 
het belang van een goed ondersteuningsprofiel (met advies recht MR) en openstaande OPR 
vacatures. 
 
De werkgroep bestond in 2018 uit Lucas van Santvoort (personeelslid PO) en Marcel Kuipers 
(ambtelijk secretaris).  
 
5. Werkgroep financiën 
 
Belangrijk thema voor de OPR-en blijft financiën. Daarom hebben de OPR-en hiervoor een 
werkgroep opgericht. In 2018 bestond deze werkgroep uit Peter Fikkert (personeel VO), 
Jante Stroomberg, Paul Soedarso (beiden ouder VO) en Patricia Belterman (ouder PO).  
Omdat Jante en Paul halverwege het jaar de OPR VO verlaten hebben, heeft Marcel Kuipers 
(ambtelijk secretaris) de werkgroep tijdelijk versterkt. De werkgroep heeft meerdere 
gesprekken gedurende het jaar gevoerd met de controller financiën van Passend Onderwijs 
Almere, Pierrette de Ruijter.  Van beide kanten zijn deze gesprekken positief ervaren.. 
 
De werkgroep heeft ook in 2018 laten zien een onmisbare schakel te zijn bij de behandeling 
van het onderwerp financiën binnen de OPR-en.  
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6. Overige OPR deelnames  
 
Meerdere OPR leden hebben meegedaan aan de werkconferentie Passend Onderwijs 
Almere op 18 januari 2018. Doel van deze werkconferentie was om samen te ontdekken 
welke ambities nagestreefd moeten worden in de nieuwe ondersteuningsplanperiode 2018-
2022. 
 
Twee OPR VO leden hebben meegedaan aan bezoeken van de onderwijsinspectie in april en 
juli  2018. Verder heeft Marcel Kuipers (ambtelijk secretaris) een OPR netwerkbijeenkomst 
bezocht bij CNV connectief. Ook zijn in 2018 de banden met de MR-P(ersoneel) van POA 
weer aangehaald. 
 
7. Recht op informatie  
 
De OPR-en hebben ook meerdere keren gebruik gemaakt van het recht op informatie door 
het stellen van schriftelijke vragen. Voorbeelden hiervan zijn navragen subsidieregeling 
(hoog)begaafde leerlingen bij POA, navragen resultaten taakgroepen na BMC evaluatie bij 
POA, en navragen status onderzoeksbudgetten, SBO en OPDC capaciteit bij POA. Ook is het 
definitieve rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van vierjaarlijks 
onderzoek samenwerkingsverband ‘Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere’ 
gedistribueerd naar alle OPR leden. 
 
8. Slotwoord  
 
De OPR-en hebben in 2018 gebruik gemaakt van hun belangrijkste recht, het 
instemmingsrecht ondersteuningsplan en daarmee invulling gegeven aan medezeggenschap 
namens leerlingen, ouders en personeel in Almere. 
 
Na het plan volgt de realisatie, waarbij “het kind centraal moet staan”. Medezeggenschap in 
Passend Onderwijs Almere wordt dan ook voortgezet in 2019. 
 
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van dit verslag? Reageer dan via opr-
po@passendonderwijs-almere.nl voor PO of opr-vo@passendonderwijs-almere.nl voor VO. 
 
Namens de OPR PO en OPR VO Passend Onderwijs Almere, 
 
 
 
Marcel Kuipers,         
Ambtelijk secretaris OPR PO en OPR VO Passend Onderwijs Almere 
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