
 

 

Jaarverslag OPR SWV Rijn & Gelderse Vallei PO – 2021 

Wat is de OPR?  
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het 
samenwerkingsverband (SWV) en is dus vergelijkbaar met een MR van een school.  

 
Wat doet de OPR?  
De OPR heeft volgens de Wet passend onderwijs de taak om instemming te geven aan het 
Ondersteuningsplan (OP) van het SWV. In dit plan staan afspraken over de manier waarop 
alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning 
kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR heeft medezeggenschap over het beleid en de 
verdeling van middelen van het SWV.  
De OPR van SWV RG&V volgt de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over 
belangrijke thema's in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het SWV 
heeft gesteld, ook worden gehaald.  
  

Hoe is de OPR georganiseerd?  
De OPR heeft een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat 
beschreven hoe de OPR is geregeld en op welke manier er wordt gewerkt. De OPR heeft 
een voorzitter en een secretaris uit haar midden. 
 

Kan iedereen lid worden van de OPR?  
De leden van de OPR moeten ouders en docenten zijn van een school in het 

samenwerkingsverband RGV. De leden van de Ondersteuningsplanraad hoeven zelf geen 

lid te zijn van een medezeggenschapsraad. 

 

Jaarverslag 2021 

In het jaarverslag van 2021 geeft de Ondersteuningsplanraad (OPR) in het kort aan welke 

verschillende onderwerpen in 2021 zijn besproken. 

In 2021 heeft de OPR  negen keer vergaderd namelijk op 09-03, 19-04, 19-05, 31-05 

(delegatie), 29-06, 09-09, 27-09, 15-10 (delegatie), 23-11. De meeste vergaderingen waren 

online, in verband met Corona. Tijdens het eerste gedeelte van de vergaderingen was de 

directeur-bestuurder van het SWV, Thea de Graaf aanwezig. Normaal gesproken vinden de 

vergaderingen op de locatie Horapark plaats. Dit is ook waar het SWV kantoor houdt.  



Samenstelling OPR: 01-01-2021 – 01-08-2021 

Daan Diepeveen         Ouder    Voorzitter 

Eline van Haarlem      Personeel  Secretaris 

Heleen Plender           Personeel    

Gerrit van den Brink  Personeel 

Else Jonkman      Personeel 

Marjolein Lof              Ouder 

Mariska van Riezen   Personeel 

 

Samenstelling OPR: 01-08-2021 – 31-12-2021 

Luisa Kraan  Ouder        Voorzitter 

Marjolein Lof Ouder  Secretaris  

Gerrit van den Brink  Personeel 

Else Jonkman Personeel  Notulist 

Heleen Plender     Personeel 

Mineke van Beek  Personeel 

 

Continuïteit van de OPR 

De werving van nieuwe OPR-leden blijft een terugkerend aandachtspunt. Vooral bij de 

oudergeleding blijft het lastig om nieuwe leden te werven en de openstaande vacatures in 

te vullen.  

Behandelde onderwerpen 

De OPR heeft ingestemd met het plan van aanpak omtrent een versnelde afbouw van de 

reserves bestemd voor doelmatige ondersteuning aan leerlingen en leraren binnen het 

SWV. 

Overige behandelde onderwerpen zijn: 

Voortgang drietrapsoplossing 

Voortgang stand van zaken SWV 

OPR statuut 

Management/termijnrapportages 



Jaarverslag 2020 

Financiën: (meerjaren)begroting 

Totstandkoming Ondersteuningsplan 2022-20226 

Terugkoppeling ALV 

Vooruitblik cursusjaar 2021 – 2022 

Inspectiebezoek  

 
Samenvattend:  
In 2021 heeft de ondersteuningsplanraad zijn proactieve rol uitgevoerd door zo breed 
mogelijk mee te denken over hoe alle leerlingen binnen het SWV met speciale 
onderwijsbehoeften de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dit heeft zij o.a. 
gedaan door kritisch te blijven en vragen aan het bestuur te stellen.  
Daarnaast is er aandacht geweest hoe de OPR leden kan werven, er is vooral vraag naar 
ouders die zich in willen zetten voor het SWV. Het lijkt voor de scholen moeilijk om hier 
ouders voor te kunnen vinden en de OPR heeft gekeken hoe de OPR hier een bijdrage aan 
kan leveren.  
Verder is er een start gemaakt met het beoordelen van het nieuwe ondersteuningsplan 

waar in 2022 mee moet worden ingestemd. 

 

 

 


