Jaarverslag ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband Fryslân Noard
Voor u ligt het jaarverslag van de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Fryslân-Noard van
het schooljaar 2014-2015. In dit verslag legt de ondersteuningsplanraad verantwoording af over de activiteiten
en de resultaten in het schooljaar 2014-2015. Deze verantwoording is openbaar en wordt gepubliceerd op de
website van het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad is een medezeggenschapsraad van een
samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van)
het ondersteuningsplan. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de
medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet
noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.
Samenstelling OPR
De ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Fryslân-Noard bestaat uit een even aantal leden,
namelijk uit twintig. De scholen dienen een ouder- of een personeelsafvaardiging af te vaardigen. Hoewel het
Lauwers College (locatie Kollum) en Sevenwolden (locatie Grou) in de regio liggen, participeren ze mee in een
ander samenwerkingsverband. Portalis (Kortehemmen/Groningen) levert geen OPR lid. De Waddeneilanden
worden per toerbeurt door elkaar vertegenwoordigd. Afgesproken is dat Schiermonnikoog de eilanden voor de
komende twee jaar gaat vertegenwoordigen. Aan het begin van het cursusjaar diende alleen CSG Ulbe van Houten
nog een ouderafvaardiging te regelen. In maart 2015 neemt Christa Grit, als ouderafvaardiging van CSG Ulbe van
Houten, plaats in de ondersteuningsplanraad. Daarmee is de ondersteuningsplanraad voltallig.
De volgende personen vormen de oudergeleding van de OPR: Y. Zondervan (CSG Comenius), J.H. van der Pas (De
Saad), B. Boekhold (Inspecteur Boelenschool; Schiermonnikoog), M. Rauwerda (Nordwin College), I. Breimer
(Simon Vestdijk; tevens voorzitter), H. Zuidema (Renn 4 VSO Leeuwarden), T. Bonnema (OSG Piter Jelles) en C.
Grit (CSG Ulbe van Houten) . Zowel de Krijtenburg (Vlieland) als de Burgemeester Waldaschool (Ameland) zullen
als eilandscholen een ouderafvaardiging regelen wanneer zij per toerbeurt de Waddeneilanden
vertegenwoordigen.
De volgende personen vormen de personeelsgeleding van de OPR: R. de Jong (Dockinga college), M. Visser
(Dunamare onderwijsgroep; tevens 2e voorzitter), J. de Jong (Gomarus College; tevens secretaris), B. Veenstra (De
Wingerd), J. Hooghiemstra (J.J. Boumanschool), T. de Vries (CSG A.M. van Schurman), A. Reitsma (Beyers Naude),
S. de Haan (OSG Piter Jelles) en Y. Yarbasan (Twaluk). ’t Schylger Jouw zal een personeelsafvaardiging regelen
wanneer zij per toerbeurt de Waddeneilanden vertegenwoordigen.
Onderwerpen
De ondersteuningsplanraad is op 3 november 2014 voor het eerst in het huidige cursusjaar bij elkaar gekomen. In
de vergadering werden de laatste ontwikkelingen vanuit het samenwerkingsverband door directrice A. Biemans
met de ondersteuningsplanraad gedeeld. Het concept jaarverslag werd besproken en met kleine wijzigingen
vastgesteld.
In de vergadering van 16 maart 2015 werd medegedeeld, dat in de persoon van C. Grit, de ouderafvaardiging van
CSG Ulbe van Houten geregeld is. Hiermee is de ondersteuningsplanraad compleet. Aan de raad worden een

aantal notities als aanvulling op het ondersteuningsplan voorgelegd. Het gaat hierbij om de meerjarenbegroting,
het thuiszitterstraject en het privacyreglement. Na toelichting op de verschillende stukken, stemt de
ondersteuningsplanraad met de duur van 1 jaar in met de genoemde stukken en daarmee met het
ondersteuningsplan van samenwerkingsverband Fryslân Noard.
De vergadering van 8 juni 2015 werd gehouden aan de Melkemastate 29. Met ingang van het nieuwe cursusjaar
zal het samenwerkingsverband Fryslân Noard zijn volledige intrek nemen in dit gebouw. Er werd afscheid
genomen van een aantal leden van de ondersteuningsplanraad. Met ingang van het nieuwe cursusjaar zal zowel
Jelle Henk van der Pas (ouderafvaardiging De Saad) als Ingrid Breimer (ouderafvaardiging Simon Vestdijk; tevens
voorzitter) de ondersteuningsplanraad moeten verlaten. Zij worden bedankt voor hun inzet. Dit betekent dat de
genoemde scholen voor het komende cursusjaar moeten zorgen voor een nieuwe ouderafvaardiging. De
ondersteuningsplanraad gaat akkoord om Marianne Visser te benoemen als voorzitter. Yvonne Zondervan stelt
zich tijdens de vergadering beschikbaar als vicevoorzitter. Er zijn geen bezwaren voor haar kandidatuur vanuit de
ondersteuningsplanraad, waarmee ze als vicevoorzitter zitting zal nemen in bestuur van ondersteuningsplanraad.
In de vergadering heeft evaluatie plaatsgevonden van het functioneren ven de ondersteuningsplanraad. Hierover
waren geen opmerkingen. Dit geldt ook voor het huishoudelijk reglement. Over het medezeggenschapreglement
zijn vragen over de praktische haalbaarheid van de zittingsduur van de leden van de ondersteuningsplanraad en
over wisseling ouder- en personeelsafvaardiging. Het bestuur van de ondersteuningsplanraad zal zich hierover
buigen. Aan de ondersteuningsplanraad is de klachtenprocedure van het samenwerkingsverband ter instemming
voorgelegd. Er wordt ingestemd met de klachtenprocedure.
Onderwijsinspectie
Op 13 maart 2015 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan directrice, mevrouw A. Biemans, van het
samenwerkverband Fryslân-Noard. Op het programma stond ook een gesprek met een vertegenwoordiging van
ouders/personeel. Mevrouw I. Breimer (ouder en tevens voorzitter), mevrouw M. Visser (personeel en tevens
vicevoorzitter) en de heer H. Zuidema (ouder) waren als afvaardiging van de OPR bij dit gesprek aanwezig.
Vooruitblik schooljaar 2015-2016
De ondersteuningsplanraad is voornemens dit schooljaar driemaal bij elkaar te komen. Dit zal zijn op maandag 14
september 2015, maandag 16 november 2015 en maandag 21 maart 2016. Als reservedatum is maandag 13 juni
2016 vastgelegd. We vergaderen aan de Melkemastate 29, aaanvang 16.00 uur
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Jan de Jong
Secretaris OPR Fryslân-Noard
12 augustus 2015

