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Inleiding
Sinds december 2013 is de Ondersteuningsplanraad van Samenwerkingsverband (SWV) Passend
Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal operationeel. De OPR heeft instemmingsrecht op het
Ondersteuningsplan dat het SWV minimaal één keer in de vier jaar opstelt. De raad wordt gevormd
door enthousiaste onderwijsprofessionals en ouders die allen graag willen meedenken over passend
onderwijs met als doel dat alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften binnen het
samenwerkingsverband onderwijs met passende ondersteuning kunnen krijgen.

Samenstelling OPR
De OPR bestaat uit zestien leden: acht personeelseden en acht ouders van de scholen die onderdeel
uitmaken van SWV. Per september 2015 bestond de OPR uit de volgende leden:
school
CLV

gast

naam
Veerle Corsten-Bonnier vanuit het personeel
Tijdelijk oktober 2015: Gusta Budding
Marieke Hendriks, ouder
Ilja van Lunteren vanuit het personeel
Vacature: ouders
Tinie Bouw, vanuit het personeel
Karianne van Dam, ouder
Jeannette Pietersen-van der Kaaden, zorg coördinator/docent PrO.
Vacature: ouders
Hermien Noort vanuit het personeel
Jacqueline Kok-du Mez , ouder
Secretaris
Jacco Slothouber , ouder
Voorzitter
Carry Holweg vanuit het personeel

lid

Christel Engelmann vanuit het personeel

J.H. Donnerschool

Thomas Delfgou vanuit het personeel
Vacature: ouders
Martin Schuitemaker vanuit het personeel

CSV
Ichthus College
De Meerwaarde
Joh. Fontanus College

Rembrandt College

De
Onderwijsspecialisten
De Blink
Vacature : ouders

De administratieve ondersteuning van de OPR is in handen van Alie Brouwer vanuit het SWV.

Terugblik
De OPR is in het schooljaar 2015-2016 drie keer in vergadering bij elkaar geweest, namelijk op 3
november, 16 december 2015 en 5 april 2016. Daarnaast heeft er op 24 mei 2016 een
scholingsbijeenkomst plaatsgevonden. De laatste geplande vergadering voor de zomervakantie heeft
door ontwikkelingen binnen de organisatie van het SWV geen doorgang gevonden.
Bij de reguliere vergaderingen is de voorzitter van het bestuur van het SWV, Bart de Grunt, op
uitnodiging de gehele of een groot gedeelte van de vergadering aanwezig geweest. Ook de
coördinator van het SWV, Anika Linger, is bij de vergaderingen aanwezig geweest.

Behandelde onderwerpen
-

De OPR is meegenomen in de ontwikkelingen met betrekking tot de bestuursstructuur van
het SWV.
De OPR is op de hoogte gehouden van de zaken spelen rondom de PCL.
De OPR heeft ingestemd met addendum LWOO-Pro.
Er is verslag gedaan van het OOGO.
De OPR is geïnformeerd over de meerjarenbegroting en op de hoogte gehouden van de
stand van zaken met betrekking tot de financiën van het SWV.
De zorgcoördinator van de Meerwaarde heeft een presentatie gegeven over het Zorghuis
binnen de Meerwaarde.

In de boeiende scholingsbijeenkomst onder leiding van Joost Vreuls (Vereniging Openbaar
Onderwijs) zijn de volgende vragen aan de orde geweest:
Algemeen: Wat zijn de rechten en plichten van de OPR?
Op welke manier kan de OPR de medezeggenschap in het SWV het beste vormgeven?
Wat zijn de rechten en plichten van de OPR bij het tussentijds wijzigen van het governancemodel van het SWV door het bestuur?

Begroting en verantwoording
De OPR heeft geen eigen begroting. De vergoeding van de leden wordt beschreven in een faciliteiten
regeling.

Tot slot
Het schooljaar 2015-2016 is geëindigd met onzekerheid over de organisatie van het SWV. Wij hopen
dat in het nieuwe schooljaar de structuur van de nieuwe organisatie snel duidelijk wordt en zullen
als OPR de vinger aan de pols houden.
Oktober 2016.

