“Medezeggenschap Passend Onderwijs Almere in een bijzondere tijd”

Jaarverslag OPR PO en OPR VO 2020
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 2020 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. Medezeggenschap in een bijzondere tijd
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) en Marcel Kuipers (ambtelijk secretaris OPR PO en OPR VO).
Tot een nieuwe voorzitter OPR VO beschikbaar is, vervult Marcel de rol van technisch
voorzitter indien nodig. Het DB onderhoudt de directe contacten met het Bevoegd Gezag en
bereidt de reguliere OPR vergaderingen voor. In totaal heeft het DB in 2020 5 keer vergaderd
samen met het Bevoegd Gezag. De gehele OPR is 4 keer bijeengeweest in 2020, waarbij iedere
keer het Bevoegd Gezag aanwezig is geweest in het tweede deel van de vergadering. Dat is 1
vergadering minder dan gepland. De vergadering van 7 april is afgelast vanwege
samenkomstbeperkingen als gevolg van de Corona pandemie. De resterende vergaderingen
zijn digitaal gehouden.
Ten behoeve van de medezeggenschap in het samenwerkingsverband heeft het Bevoegd
Gezag een medezeggenschap reglement opgesteld voor zowel het PO als het VO. In 2020
hoefden deze reglementen niet aangepast te worden.
Er zijn geen plenaire cursussen georganiseerd in 2020. Nieuwe OPR leden hebben allemaal
een e-learning module OPR introductie ontvangen.
Er zijn meerdere mutaties geweest in de bezetting van de OPR. In de OPR PO zijn gedurende
het jaar Debbie en Wilma afgetreden. Rebecca, Linda, Debbie, Jasper, Joyce en Daniel zijn
toegetreden tot de OPR PO.
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In de OPR VO zijn gedurende het jaar Anne Caroline, Casper, Nick en Peter afgetreden.
Caroline, Irma, Steven, Marcia, Simone, Tamara, Kevin en Eline zijn toegetreden tot de OPR
VO.
Ook in 2020 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, in het vorige
jaarverslag vermelde, advertentie geplaatst in de lokale krant “Almere Deze Week” heeft
begin 2020 geleid tot invulling van nagenoeg alle vacatures op dat moment. Door natuurlijk
verloop (verbreken binding met een school in Almere) is er op dit moment nog 1 vacature in
de OPR VO.
3. Besproken onderwerpen
Leidraad voor de vergaderingen zijn de ambitieclusters (PO) en thema’s (VO) geweest zoals
gedefinieerd in de huidige ondersteuningsplannen:









Financiën PO en VO
Inrichting ondersteuningsstructuur, samenhang, doorlopende ontwikkellijn PO
Ontwikkelgroep passend aanbod PO
Toeleiding in relatie tot zorgplicht PO
Beheersbaarheid VSO
Doelmatigheid VO
Dekkend onderwijs aanbod VO
Ouderbetrokkenheid VO

Voor elk van de ambitieclusters en thema’s zijn groepjes vanuit de OPR gevormd om meer in
detail in dialoog te komen met het Bevoegd Gezag en meer in detail onderling te kunnen
overleggen. Vanuit die aparte contactmomenten en overleggen werd dan terugkoppeling
gegeven in de plenaire OPR vergaderingen en een advies gegeven ten behoeve van
besluitvorming indien van toepassing.
Zo hebben de OPR PO leden medio 2020 ingestemd met het Ondersteuningsplan addendum
betreffende deskundigenadvies en uitgangspunten toelaatbaarheidsverklaring.
Ook in 2020 heeft, tijdens de OPR vergadering, overleg plaatsgevonden met Maarten Denters,
voorzitter van de ledenraad (het toezichtorgaan voor Passend Onderwijs Almere). Bij dit
digitale overleg was ook het nieuwe onafhankelijke ledenraadlid Ada Fisher aanwezig voor
nadere kennismaking. Ada is op voordracht van de OPR toegetreden tot de ledenraad van
Passend Onderwijs Almere. Afgesproken is om in een volgend fysiek overlegmoment met
elkaar te bespreken hoe de informatievoorziening ervaren is tijdens de corona pandemie.
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De beide OPR-en hebben in 2020 zich verder bezig gehouden met diverse onderwerpen,
zoals:
 Lokale spiegelingen aan de samenvatting landelijke evaluatie Passend Onderwijs;
 Resultaten van een onderzoek van de leerlinggeleding OPR naar de aangeboden
informatie betreffende Passend Onderwijs op hun school website.
Financiën in combinatie met doelmatigheid heeft in 2020 meerdere keren op de agenda
gestaan. Onder meer over de diverse jaarrekeningen 2019 zijn de OPR-en halverwege het jaar
geïnformeerd.
De OPR PO heeft positief advies gegeven over de meerjarenraming 2019-2023 voor de
Stichting Leerlingzorg Almere (SLA) PO en de OPR VO heeft positief advies gegeven over de
meerjarenraming 2019-2023 SLA VO.
De OPR-en bedanken Hetty, Anita en Pierrette voor hun toelichting op bovenstaande
onderwerpen.
4. Communicatie
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.
5. Overige OPR deelnames
Wendy van de OPR VO en Marcel hebben meegedaan aan een kennismakingsgesprek met het
nieuwe ledenraadlid Ada Fisher op 8 januari 2020.
Meerdere OPR leden hebben meegedaan aan de werkconferentie Passend Onderwijs Almere
op 27 februari 2019.
Claire en Juscha van de OPR PO leden hebben meegedaan aan het interview met de
onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek bij de SLA PO.
Jasper en Juscha van de OPR PO hebben meegedaan aan bijeenkomsten betreffende hoog en
meerbegaafdheid.
Marieke van de OPR PO heeft deelgenomen aan de werkgroep ambitiecluster2 betreffende
toeleiding in relatie tot zorgplicht.
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Leden van de OPR leerlinggeleding hebben een apart gesprek ter kennismaking gehad met
Hetty.
6. Recht op informatie
De OPR-en hebben ook meerdere keren gebruik gemaakt van het recht op informatie door
het stellen van mondelinge of schriftelijke vragen. Voorbeelden hiervan zijn navragen van de
impact van het lerarentekort en de impact van de corona pandemie maatregelen op Passend
Onderwijs in Almere.
7. Slotwoord
De OPR-en en het Bevoegd Gezag hebben ondanks de beperkingen door de corona pandemie
de dialoog kunnen voortzetten om daarmee samen invulling te geven aan medezeggenschap.
Deze dialoog wordt verder vervolgd in 2021 ter ondersteuning van “Alle leerlingen in Almere
zijn succesvol op school”.
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van dit verslag? Reageer dan via oprpo@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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