Jaarverslag ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband Fryslân Noard
Voor u ligt het jaarverslag van de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Fryslân-Noard van
het schooljaar 2015-2016. In dit verslag legt de ondersteuningsplanraad verantwoording af over de
activiteiten en de resultaten in het schooljaar 2015-2016. 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. In het
afgelopen jaar is er gewerkt aan een rooster van afvaardiging. Daarmee is het reglement van de
ondersteuningsplanraad leidend. Er is afgesproken dat de zittingsduur gehandhaafd blijft, waarbij de eilanden
voor de duur van één periode elkaar vertegenwoordigen. De eilanden worden de komende periode
vertegenwoordigd door Terschelling.
De volgende personen vormen de oudergeleding van de OPR: Y. Zondervan (CSG Comenius; tevens
vicevoorzitter), M. Rauwerda (Nordwin College), Marijke van Dijk (Simon Vestdijk; tevens voorzitter), H. Zuidema
(Renn 4 VSO Leeuwarden), T. Bonnema (OSG Piter Jelles) en C. Grit (CSG Ulbe van Houten). De Saad dient nog
een ouderafvaardiging voor dit jaar te regelen. Zowel de Krijtenburg (Vlieland), Inspecteur Boelensschool
(Schiermonnikoog) als de Burgemeester Waldaschool (Ameland) zullen als eilandscholen een afvaardiging
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 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), Dirk Jan van Schie (’t Schylger Jouw) en Y. Yarbasan (Twaluk).
Onderwerpen
De ondersteuningsplanraad is op 14 september 2015 voor het eerst in het cursusjaar bij elkaar gekomen. In deze
vergadering werd het jaarverslag 2014-2015 vastgesteld en is er gesproken over de samenstelling van de
ondersteuningsplanraad; hoe zit het met de zittingsduur, wisseling geleding en de samenstelling van de
ondersteuningsplanraad. De ondersteuningsplanraad wilde voorkomen dat opgebouwde expertise door
bijvoorbeeld te veel wisseling in geleding verloren zou gaan. Een goed rooster van afvaardiging zou dit moeten
voorkomen. Het bestuur van de ondersteuningsplanraad heeft hierover contact gezocht met Jan d Vos van het
Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs om dit verder uit te zoeken. Verder werd er melding gemaakt
dat er een rapport van het inspectiebezoek aan het samenwerkingsverband op 13 maart 2015 is rondgestuurd.
In dit rapport zijn een aantal belangrijke aandachtspunten voor het samenwerkingsverband geformuleerd.

Op de eerste vergadering werd het document ‘procedure aanvraag ondersteuningsmiddelen LWOO en PrO’
besproken. Er werd toegelicht welk beleid het samenwerkingsverband door middel van de beleidsnotitie LWOOPrO wil hanteren. In deze notitie wordt het te volgen traject beschreven en werd er een voorstel aan het
(dagelijks) bestuur van het samenwerkingsverband gedaan voor wat betreft de te maken keuzes. Bij het
schrijven van deze notitie werd gebruik gemaakt van de input van een klankbordgroep van leidinggevenden en
zorgfunctionarissen van de betrokken scholen. Het geschetste tijdpad lijkt ambitieus. Voor de komende periode
is het belangrijk om met elkaar te discussiëren over de criteria die we willen gaan toepassen vanaf 1 januari
2018. Tot dat moment kan het samenwerkingsverband de indicering laten plaatsvinden op dezelfde wijze als de
afgelopen jaren. In samenwerking met en overleg tussen bestuur, directie en klankbordgroep kunnen dan de
komende twee jaar worden gebruikt om tot een goed, breed gedragen voorstel te komen (zie bijlage 1 voor
bespreekpunten hierbij).Op basis van de gelijkblijvende (landelijke) criteria moet de huidige procedure van
aanvragen eenduidig worden gemaakt. Tot nu toe gebeurde dit via drie samenwerkingsverbanden en het RVC.
Een voorstel hiervoor wordt beschreven in het bijgevoegde document: “Addendum Ondersteuningsplan 20142018: Procedure aanvraag ondersteuningsmiddelen LWOO en PrO.”. De ondersteuningsplanraad stemde in met
addendum, maar had haar vraagtekens bij het uitgestippelde tijdspad.
Na het overleg met Jan de Vos, met het doel te komen tot een goed rooster van afvaardiging, heeft het bestuur
van de ondersteuningsplanraad op de vergadering van 16 november 2015 een aantal kleine wijzigingen
voorgesteld in het medezeggenschapsstatuut, -reglement en het huishoudelijk reglement. Deze aanpassingen
waren nodig om te komen tot een goed rooster van afvaardiging. De ondersteuningsplanraad vond het
belangrijk de zittingsduur van drie jaar te handhaven. Ook aan de vertegenwoordiging van de Waddeneilanden
werd gevraagd zitting te nemen in de ondersteuningsplanraad voor een periode van drie jaar. De zittingsduur
kan verlengd worden met een tweede zittingstermijn, waardoor de maximale zittingsduur zes jaar wordt. Na zes
jaar vindt er een gedwongen wisseling plaats. Wisseling in de ondersteuningsplanraad kan als een persoon
tussentijds vertrekt omdat er geen kind meer op de school zit of om andere persoonlijke omstandigheden. Dit
geeft ruimte voor wisseling in het rooster van afvaardiging als gaat om personeelsgeleding versus ouder/leerling
geleding. Indien er (tussentijds) gewisseld wordt, gaat de nieuwe afvaardigingstermijn van maximaal zes jaar in
(drie jaar, met herbenoeming van nog eens drie jaar). In de eerstvolgende vergadering wordt er een concreet
rooster voorgelegd, nu twee ouders hebben aangegeven volgend jaar geen zitting meer in de
ondersteuningsplanraad te kunnen hebben. Daarnaast wordt aan alle huidige leden gevraagd een zittingsduur
met één jaar te verlengen tot augustus 2017.
Op de vergadering van 16 november worden, naar aanleiding van inspectiebezoek heeft Samenwerkingsverband
de opdracht gekregen om onderstaande onderdelen, die onvoldoende in ondersteuningsplan aan bod komen,
alsnog toe te voegen. Deze dienen, na instemming, aan de inspectie worden aangeboden. Het gaat om het
Addendum Ondersteuningsplan overstap VSO naar VO + handreiking, het addendum ondersteuningsplan
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Tevens is er een kleine wijziging in ‘procedure aanvraag
ondersteuningsmiddelen LWOO en PrO’. De ondersteuningsplanraad verleent haar instemming met deze
toevoeging op het ondersteuningsplan.
Op de vergadering van 21 maart 2016 is het concept rooster van afvaardiging besproken. Al eerder werd
vermeld dat we willen vasthouden aan zittingsperiode van drie jaar. Indien het lidmaatschap van een lid binnen
de periodieke termijn van drie jaar eindigt, dan zal de betreffende school voor de overgebleven duur van deze
periodieke periode eenzelfde lid naar de ondersteuningsplanraad moeten afvaardigen. Met ingang van het
nieuwe schooljaar zoekt het bestuur van de ondersteuningsplanraad een vicevoorzitter en een secretaris om het
bestuur te complementeren. OP de laatste vergadering van het jaar hoopt de ondersteuningsplanraad met een
voltallige bezetting het nieuwe schooljaar in te gaan.

Belangrijk punt op deze vergadering is de meerjarenbegroting en instemming met het ondersteuningsplan. In
het afgelopen jaar zijn een aan eerdergenoemde zaken toegevoegd. De ondersteuningsplanraad heeft weer
ingestemd met het ondersteuningsplan voor de periode van 1 jaar. Op tafel kwam ook de evaluatie van de
uitgangspunten
van het
ondersteuningsplan,
een
schematische
weergave
verdelingsmodel
ondersteuningsmiddelen 2016.
Op de laatste vergadering op 13 juni 2016 wordt door het bestuur van de ondersteuningsplanraad het
definitieve rooster van afvaardiging voorgelegd. Baukje Veenstra (De Wingerd) zal de taak van secretaris op haar
nemen. Binnen de ondersteuningsplanraad zal nog moeten worden gezocht naar een vicevoorzitter. Deze dient
uit de oudergeleding te komen. De nieuwe leden worden via mail uitgenodigd voor de eerstvolgende
vergadering in het nieuwe jaar. De ondersteuningsplanraad gaat met een voltallige bezetting het nieuwe
schooljaar in.
In deze vergadering wordt het bestuursverslag van het samenwerkingsverband toegelicht. Vanuit de
ondersteuningsplanraad zijn er complimenten over heldere verslaglegging. Het jaar wordt op informele wijze
afgesloten en vertrekkende leden worden bedankt.
Vooruitblik schooljaar 2016-2017
De ondersteuningsplanraad is voornemens dit schooljaar driemaal bij elkaar te komen. Dit zal zijn op maandag
21 november 2016, maandag 27 maart 2016 en op maandag 26 juni 2016. Er wordt vergaderd aan de
Melkemastate 29, aanvang 16.00 uur. Voor iedere vergadering zal het bestuur van ondersteuningsplanraad bij
elkaar om de vergadering voor te bereiden. Het bestuur van de ondersteuningsplanraad zal bestaan uit
Marianne Visser (voorzitter; personeelsgeleding), Baukje Veenstra (secretaris; personeelsgeleding). De functie
van vicevoorzitter is nog vacant en dient ingevuld te worden door iemand vanuit de ouder- of leerling geleding.
Met ingang van het nieuwe schooljaar treedt het nieuwe rooster van afvaardiging in. Nieuwe leden binnen de
ondersteuningsplanraad zijn: Sebastiaan Verbree (Gomarus College; oudergeleding), Femke Kremer (AMS;
oudergeleding), Henk Sap (CSG Comenius; personeelsgeleding) en Ate de Jong (Nordwin College;
personeelsgeleding). Daarnaast zal Jelle Henk van der Pas weer toetreden tot de ondersteuningsplanraad.
Hiermee ligt er een duidelijk rooster van afvaardiging en is de ondersteuningsplanraad voltallig. De
ondersteuningsplanraad wil voor het komend schooljaar graag haar expertise uitbreiden, met name met het oog
op het ‘lezen’ van de meerjarenbegroting. Hiervoor kan er een expert worden gevraagd.
Namens de OPR,
Jan de Jong
Secretaris OPR Fryslân-Noard
13 juni 2016

