“Medezeggenschap Passend Onderwijs Almere: praktijk ervaringen in het vierde jaar”

Jaarverslag OPR PO en OPR VO 2017
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 2017 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. Het vierde jaar
2017 is voor de OPR-en het vierde jaar van hun bestaan. 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.
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
(secretaris OPR VO). De functie secretaris PO was medio 2017 nog steeds vacant. Daarom
hebben de OPR-en besloten om de functie secretaris PO en VO te combineren tot één
functie van ambtelijk secretaris. Deze rol wordt vervuld door Marcel Kuipers, die daarmee
zijn zetel in de OPR VO oudergeleding heeft opgegeven. Het DB onderhoudt de directe
contacten met het Bevoegd Gezag en bereidt de reguliere OPR vergaderingen voor. In totaal
heeft het DB in 2017 5 keer vergaderd, waarbij 2 keer ook overleg is geweest met het
Bevoegd Gezag. De gehele OPR is 5 keer bijeengeweest in 2017, 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 2017
hoefden deze reglementen niet aangepast te worden.
In het vierde jaar medezeggenschap zijn er geen cursussen georganiseerd. Wel zijn de
wetswijzigingen in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) plenair besproken.
Er zijn meerdere mutaties geweest in de bezetting van de OPR. In de OPR PO zijn gedurende
het jaar Jochem Westendorp, Yvonne Booy, Arantes Biekman, Jante Stroomberg (allen
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ouder), Judith Gurp en Hilma Peters (beiden personeel) afgetreden. Petra Boersma, Anita
Mol, Natascha Calis, Denice Koeiman (allen ouder), Ellen Admiraal, Wilma van der Welle en
Claire van Dijk (allen personeel) zijn toegetreden tot de OPR PO.
In de OPR VO zijn gedurende het jaar Sicco van Steenwijk (leerling), Paul Lucke, Marcel
Kuipers (beiden ouder), Hieke Wagenaar, Barbara Gubbels en Joyce Veldkamp (allen
personeel) afgetreden. Jante Stroomberg, Jaap Boer (beiden ouder) en Peter Fikkert
(personeel) zijn toegetreden tot de OPR VO.
In 2017 was er ook een mutatie in het Bevoegd Gezag van Passend Onderwijs Almere. Ruud
Pet nam afscheid en werd opgevolgd door Hetty Vlug.
Ook in 2017 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
Nieuw in de OPR vergaderingen van het afgelopen jaar was het uitnodigen van gastsprekers
om specifieke onderwerpen en/of ervaringen in de praktijk te bespreken. Gastsprekers in
2017 waren:
• Pim Mol, stage coördinator bij Windesheim Almere over stages gerelateerd aan Passend
Onderwijs;
• Tessa Boutersen over haar ervaringen met Passend Onderwijs als ouder van twee
kinderen met een auditieve beperking;
• Diederik Meijer met zijn ervaringen met Passend Onderwijs als ouder van drie
hoogbegaafde kinderen.
Belangrijk in 2017 was ook de betrokkenheid van de OPR-en bij de benoeming van de
nieuwe directeur bestuurder van Passend Onderwijs Almere. Barbara Gubbels (personeel
VO) en Jaap Boer (ouder VO) zaten namens de OPR-en in de Benoemings Advies Commissie
(BAC) en hebben positief geadviseerd ten aanzien van de benoeming van Hetty Vlug als de
nieuwe directeur bestuurder van Passend Onderwijs Almere.
Ook in 2017 heeft tijdens de OPR vergadering overleg plaatsgevonden met Maarten Denters,
voorzitter van de ledenraad (het toezichtorgaan voor Passend Onderwijs Almere). Dit maal
was onderwerp van discussie onder andere de governance op de Passend Onderwijs
organisatie in Almere.
De OPR-en hebben in 2017 ingestemd met wijzigingen in het bronnenboek Toeleiding. De
OPR VO is verder geïnformeerd over opting out van het Leer Weg Ondersteunend Onderwijs
(LWOO) vanaf januari 2018 voor leerjaar 1 (opting out = het loslaten van de landelijke
criteria, de duur en het licentiesysteem LWOO). De OPR VO zal in 2018 de keuze voor opting
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out blijven monitoren en het instemmingsrecht toepassen bij wijzigingen in het
ondersteuningsplan als gevolg van opting out LWOO.
De beide OPR-en hebben in 2017 zich verder bezig gehouden met:
• Stand van zaken Uitvoeringsagenda Passend Onderwijs Almere n.a.v. evaluatie door BMC
in 2016;
• Curriculum NEO;
• Wetswijzigingen Wet Medezeggenschap Scholen;
• Het traject naar het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022 en de rol van de OPR daarin.
Financiën heeft in 2017 meerdere keren op de agenda gestaan. Onder meer over de diverse
jaarrekeningen 2016 zijn de OPR-en halverwege het jaar geïnformeerd.
De OPR PO heeft aan het eind van het jaar ingestemd met de begroting 2018 voor de
Stichting Leerlingzorg Almere (SLA) PO en de OPR VO met de begroting 2018 voor SLA VO.
De OPR-en willen Ruud Pet, Hetty Vlug, Anita Gelmers, Ad van Tok, Brechtje Dantuma,
Henriet Speth en Pierrette de Ruijter bedanken voor hun toelichting op bovenstaande
onderwerpen.
4. Werkgroep communicatie
De werkgroep communicatie heeft in 2017 mogelijkheden onderzocht naar het inzetten van
social media. Besloten is om vooralsnog de bestaande communicatie middelen die Passend
Onderwijs Almere (website, nieuwsbrief) verder te optimaliseren.
In de tweede helft van 2017 zijn alle school MR-en via een direct mail actie geattendeerd op
openstaande OPR vacatures.
De werkgroep bestond in 2017 uit Lucas van Santvoort (personeelslid PO) en Marcel Kuipers
(ouder VO).
5. Werkgroep financiën
Belangrijk thema voor de OPR-en blijft financiën. Daarom hebben de OPR-en hiervoor een
werkgroep opgericht. In 2017 bestond deze werkgroep uit Sylvia Weijermars (personeel VO),
Jante Stroomberg (ouder PO), Patricia Belterman (ouder PO) en Paul Soedarso (ouder VO).
Zij hebben gesprekken gevoerd met de directeur regie en bedrijfsvoering van Passend
Onderwijs Almere, Ad van Tok en Pierrette de Ruijter.
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De werkgroep financiën heeft ervaren dat de opgedane kennis en ervaringen van
besprekingen m.b.t. de vorige begrotingen, een toegevoegde waarde zijn geweest voor de
nieuwe begrotingen 2018. De OPR is hier heel content mee.
De werkgroep heeft ook in 2017 laten zien een onmisbare schakel te zijn bij de behandeling
van het onderwerp financiën binnen de OPR-en.
6. Overige OPR deelnames
In 2017 werd de OPR vertegenwoordigd in de ontwikkelgroep toeleiding door Barbara
Gubbels (personeel VO) en Paul Soedarso (ouder VO).
Jaap Boer (ouder VO) heeft een OPR netwerkbijeenkomst bezocht bij CNV connectief.
Op de afscheidsreceptie van Ruud Pet waren de OPR-en vertegenwoordigd door Hanneke
Broos, Jaap Boer en Marcel Kuipers,
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 de beveiliging van Digidoor, en
plaatsingen in de wijk. 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
In het vierde jaar “OndersteuningsPlanRaad Passend Onderwijs Almere” stond met name
“praktijk ervaringen” centraal. Deze praktijk ervaringen zullen in 2018 verder richting geven
aan de nieuwe ondersteuningsplan periode 2018-2022. De OPR-en zullen daarbij invulling
geven aan hun medezeggenschap en daarbij contact houden met andere
medezeggenschapsorganen in het Almeerse onderwijs.
Medezeggenschap in Passend Onderwijs Almere wordt dan ook voortgezet in 2018.
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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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