Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Passend Onderwijs
Samenwerkingsverband ZO Friesland
Inleiding
In de wet voor passend onderwijs is de medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel in de
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs geregeld door middel van de ondersteuningsplanraad
(OPR). De OPR heeft instemmingsrecht op het vaststellen en wijzigen van het ondersteuningsplan dat
een Samenwerkingsverband opstelt. Dit is het jaarverslag van de OPR van het
Samenwerkingsverband ZO Friesland. In het jaarverslag wordt achtereenvolgens ingegaan op:
1. Samenstelling OPR.
2. Werkzaamheden van de OPR in 2015-2016
3. Overzicht van besluiten van de OPR in 2015-2016.

1. Samenstelling OPR
De samenstelling van de OPR kunt u vinden in bijlage 1. Hierin staan alle leden vermeld.
Voorzitter: Douwe Bekius
Plaatsvervangend voorzitter: Alexander Jellinek
Secretaris: Simone Innemee

Goede bezetting OPR
In de loop van het tweede jaar is de OPR bijna volledig bezet geweest. Een aantal schoolbesturen
heeft aangegeven geen afvaardiging te sturen. Hierover wordt nog door de directie van het SWV met
de besturen gesproken.

2. Werkzaamheden OPR
De OPR vergadert regelmatig met en zonder de aanwezigheid van de directeur van het SWV.
De zaken die wettelijk verplicht zijn komen aan de orde.
Bovendien is er gesproken over de contacten met de achterban, de deskundigheidsbevordering van
het personeel, het gebruik maken van de deskundigheid van de leden van de OPR door de directie
van het samenwerkingsverband.
Er is contact geweest met de inspectie tijdens het inspectiebezoek aan het SWV. Hierbij is gesproken
over de samenstelling van de OPR en het functioneren van de OPR i.c.m. het SWV. We hebben
gesproken over een nieuw hoofdstuk in het OP over LWOO en PRO. De beleidsagenda is uitgebreid
aan de orde geweest. De problemen met Metrium zijn besproken en de OPR heeft daar haar zorg
over uitgesproken.
Aan het begin van het jaar zijn de aandachtsgebieden verdeeld. We hebben gedegen kennis
genomen van het Thuiszittersprotocol.

3. Overzicht van besluiten van de OPR
Het overzicht van de besluiten van de OPR vindt u in bijlage 2.

Conclusie
De OPR wordt gevormd door een betrokken groep van personeelsleden en ouders die kritisch en
inhoudelijk volgen of aan de uitgangspunten van Passend Onderwijs tegemoet wordt gekomen. Veel
is al gedaan, veel moet ook nog uitgewerkt worden. In de komende periode zal vooral aandacht
worden besteed aan de nadere uitwerking in het Samenwerkingsverband.
De samenwerking met de directie van het SWV wordt als constructief en plezierig ervaren. Dit schept
verwachtingen en geeft vertrouwen voor de toekomst betreffende het functioneren van de OPR. De
OPR is nog zoekende naar haar rol in het SWV en naar haar rol in samenwerking met de directie. De
OPR streeft ernaar een participerende OPR te zijn. Deze rol krijgt steeds meer vorm. De
samenwerking is dynamisch en beweegt zich in de door ons gewenste richting.
D. Bekius
Voorzitter SWV ZO Friesland

