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“Medezeggenschap Passend Onderwijs Almere: op zoek naar de goede dialoog” 

 

 

Jaarverslag OPR PO en OPR VO 2019 

 
 

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 2019 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. Op zoek naar de goede dialoog 

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 : Juscha 

Koopmans (voorzitter OPR PO), Hanneke Broos (voorzitter OPR VO) en Marcel Kuipers 

(ambtelijk secretaris OPR PO en OPR VO). Juscha vervult de voorzittersrol sinds april 2019. 

Hanneke heeft vanwege einde zittingstermijn aan het eind van 2019 afscheid genomen van 

de OPR. Tot een nieuwe voorzitter benoemd is, zal Marcel de rol van technisch voorzitter 

vervullen. Het DB onderhoudt de directe contacten met het Bevoegd Gezag en bereidt de 

reguliere OPR vergaderingen voor. In totaal heeft het DB in 2019 6 keer vergaderd, waarbij 5 

keer ook overleg is geweest met het Bevoegd Gezag. De gehele OPR is 5 keer bijeengeweest 

in 2019, waarbij 4 keer het Bevoegd Gezag (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 2019 

hoefden deze reglementen niet aangepast te worden. 

 

Er zijn geen plenaire cursussen georganiseerd in 2019. Wel hebben sommige OPR leden de 

werkconferentie Passend Onderwijs Almere bijgewoond. Nieuwe OPR leden hebben wel een 

OPR introductiebijeenkomst kunnen bijwonen.  

 

Er zijn meerdere mutaties geweest in de bezetting van de OPR. In de OPR PO is gedurende 

het jaar Lucas (personeel) afgetreden.  Robert en Juscha (beiden ouder) en Marjolein 

(personeel) zijn toegetreden tot de OPR PO. 
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In de OPR VO zijn gedurende het jaar Esmee, Mariama (beiden leerling), Jaap (ouder) en 

Hanneke (personeel) afgetreden.  Nick (leerling) en Kirsten (personeel) zijn toegetreden tot 

de OPR VO. 

 

Ook in 2019 is gebleken dat er voortdurend vacatures zijn in de OPR-en. Hier wordt continue 

aandacht aan besteed in de periodieke nieuwsbrief Passend Onderwijs Almere en ook staan 

de vacatures  vermeld op de website van Passend Onderwijs Almere. De onderwijsinspectie 

heeft naar aanleiding van het onderzoek bij het Samenwerkingsverband POA VO een 

herstelopdracht uitgeschreven om de vacatures daadwerkelijk in te vullen. In december 

2019 is een advertentie geplaatst in de lokale krant “Almere Deze Week” om ook via dit 

medium kandidaten te vinden voor de openstaande vacatures. De eerste resultaten zijn 

positief. 

 

3. Besproken onderwerpen 

Het belangrijkste onderwerp in 2019 was het vorm geven aan de dialoog met het Bevoegd 

Gezag over het vervolgen van de ambitieclusters vanuit de ondersteuningsplannen PO en VO 

2018-2022. 

 

De OPR wil in dit 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. Ieder OPR lid heeft een keuze gemaakt  uit de 

ambitieclusters, zodat er meer kennis en specialismen opgedaan worden binnen de OPR. 

Halverwege 2019 bleken de verwachtingen van de OPR over de te voeren dialoog niet in lijn 

te zijn met de praktijk. Dit resulteerde in een brandbrief richting het Bevoegd Gezag. Naar 

aanleiding hiervan zijn oorzaken geanalyseerd en verbeterpunten gedefinieerd. Voorbeelden 

van de verbeterpunten zijn het eerder betrekken van de OPR contactpersonen bij de 

voortgang van ambitiecluster activiteiten en het standaard overleg met het Bevoegd Gezag 

in het tweede deel van de OPR vergadering.  Aan het eind van 2019 is de nieuwe werkwijze 

tussentijds geëvalueerd en de eerste ervaringen zijn positief. 

Ook in 2019 heeft tijdens de OPR vergadering overleg plaatsgevonden met Maarten Denters, 

voorzitter van de ledenraad (het toezichtorgaan voor Passend Onderwijs Almere). Tijdens dit 

overleg is ook de voorgestelde wijziging in de governance van Passend Onderwijs Almere 

besproken. Deze wijziging is het aanstellen van een extra onafhankelijk ledenraadlid, die 

benoemd wordt op voordracht van de OPR. Voor de voordracht hebben drie OPR leden een 

tijdelijke werkgroep gevormd en hebben zich beziggehouden met het beoordelen van het 

benoemingsprofiel en heeft één werkgroeplid deel genomen aan de Benoeming Advies 

Commissie (BAC). Mandatering, terugkoppeling aan de gehele OPR en besluitvorming 

hebben plaatsgevonden in de OPR vergaderingen in de tweede helft van 2019. 
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De beide OPR-en hebben in 2019 zich verder bezig gehouden met diverse onderwerpen, 

zoals: 

• Aanpak terugdringen thuiszitters; 

• Toeleiding in relatie tot zorgplicht; 

• Beheersbaarheid VSO; 

• Status school ondersteuningsprofielen; 

• Passend aanbod; 

• Ouderbetrokkenheid. 

 

Financiën in combinatie met doelmatigheid heeft in 2019 meerdere keren op de agenda 

gestaan. Onder meer over de diverse jaarrekeningen 2018 zijn de OPR-en halverwege het 

jaar geïnformeerd.  

 

De OPR PO heeft aan het eind van het jaar ingestemd met de begroting 2020 voor de 

Stichting Leerlingzorg Almere (SLA) PO en de OPR VO met de begroting 2020 voor SLA VO.  

 

De OPR-en bedanken Hetty, Anita, Henriet en Pierrette 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). De OPR-en bedanken Laura voor het 

publiceren van de OPR informatie op de website en in de nieuwsbrief. 

 

Op 26 maart 2019 heeft de OPR 12 school MR-en ontvangen bij SBO de Watertuin voor de 

OPR MR netwerkbijeenkomst. De opkomst viel tegen, maar de aanwezigen waren positief 

over het eindresultaat. Voor sommige school MR-en was de OPR een ver van mijn bedshow. 

De geponeerde stellingen leidden tot voldoende en goede discussies. Belangrijk was dat de 

deelnemers nu hebben ervaren dat Passend Onderwijs in Almere meer is dan het gebouw 

aan de Grote Markt. 

 

5. Werkgroep financiën 

Belangrijk thema voor de OPR-en blijft financiën. Daarom hebben de OPR-en hiervoor een 

werkgroep opgericht. De werkgroep heeft meerdere gesprekken gedurende het jaar gevoerd 

met de controller financiën van Passend Onderwijs Almere.  Van beide kanten zijn deze 

gesprekken positief ervaren. 

 

De werkgroep heeft in 2019 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 27 februari 2019.  

 

Leden van de OPR leerlinggeleding hebben een apart gesprek gehad met Hetty op hun 

school of op het POA kantoor. Daarbij zijn aan de orde geweest hun eigen ervaringen met 

Passend Onderwijs (hoogbegaafdheid, Taalcentrum) alsmede het belang van speciaal 

onderwijs. Ook hun huidige en toekomstige inzet voor de OPR is ter sprake gekomen.  

 

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 overgang leerlingen 

van regulier naar speciaal onderwijs na teldatum en deelname Almere aan regiogesprekken 

minister. 

 

8. Slotwoord  

De OPR-en en het Bevoeg Gezag hebben in 2019 een start gemaakt met een nieuwe dialoog 

vorm om daarmee samen invulling te geven aan medezeggenschap. Daarmee is een basis 

gelegd voor de vervolg dialoog in 2020 ter ondersteuning van “Alle leerlingen in Almere zijn 

succesvol op school”. 
 

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 


