Jaarverslag 2017-2018 ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband Fryslân
Noard
Voor u ligt het jaarverslag van de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband Fryslân-Noard
van het schooljaar 2017-2018. In dit verslag legt de ondersteuningsplanraad verantwoording af over de
activiteiten en de resultaten in het schooljaar 2017-2018. 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 (20).
De scholen dienen een ouder of een personeelsafvaardiging af te vaardigen. We werken met een rooster van
afvaardiging. Daarmee is het reglement van de ondersteuningsplanraad leidend.
De volgende personen vormen de oudergeleding van de OPR: A. Elzinga (De Wingerd), R. de Jong (Dockinga
College), S. Verbree (Gomarus College, OPR-bestuurslid), H. Wierda (Chr sgm A.M. van Schurman), B. Boekhold
(Inspecteur Boelensschool), M. van Dijk (sgm Simon Vestdijk), T. Bonnema (Piter Jelles, secr. OPR). Zowel de Jutter
(Vlieland), als de Burgemeester Waldaschool (Ameland) zullen als eilandscholen een afvaardiging regelen wanneer
zij per toerbeurt de Waddeneilanden vertegenwoordigen. Voor het schooljaar 2017-2018 is F. Bunicich (Ameland)
de afgevaardigde.
De volgende personen vormen de personeelsgeleding van de OPR: M. Visser (Dunamare onderwijsgroep; tevens
voorzitter OPR), J. Hooghiemstra (J.J. Boumanschool), H. Sap (CSG Comenius), A. Reitsma (Beyers Naude), D. Doorn
(OSG Piter Jelles), M. De Lange (’t Schylger Jouw), J.H. van der Pas (De Saad), A. de Jong (Nordwin), K. Koelman
(Renn 4), F. van Alphen (Ulbe Van Houten) en Y. Yarbasan (Twaluk).
Onderwerpen
De ondersteuningsplanraad is op 18 december 2017 voor het eerst dit cursusjaar samengekomen. In deze
vergadering werd het jaarverslag 2016-2017 vastgesteld. Verder heeft Anja Biemans een presentatie gegeven van
ondersteuningsplan voor 2018-2022. Tijdens deze consultatie zijn de volgende onderwerpen besproken;
- De ambitie om m.b.t. (het voorkomen van) uitval van leerlingen om binnen drie maanden een passende
onderwijsplek te vinden.
- Het bevorderen van de symbiosetrajecten. De expertise vanuit het VSO beschikbaar maken voor het VO.
- De procedures m.b.t. het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring zijn enigszins gewijzigd om beter aan
te sluiten bij de wettelijke voorschriften (onafhankelijke deskundigheidsverklaring).
Verder is de meerjarenbegroting voor 2018-2022 besproken. Deze kon echter nog niet worden vastgesteld omdat
er nog enkele wijzigingen hebben plaatsgevonden na het versturen van de stukken.
De OPR geeft haar voorlopige instemming met beide stukken. De formele instemming zal plaatsvinden in de
vergadering van 12 maart 2018.

Op de vergadering van 12 maart 2018 hebben drie nieuwe leden van de OPR zich voorgesteld; Frans van Alphen
(Ulbe van Houten), Henrieke Wierda (Anne Maria van Schurman) en Martin de Lange (’t Schylger Jouw).
Via een face time verbinding vergadert Fabienne Bunicich met ons mee. Zij vertegenwoordigt de scholen van
Ameland en Vlieland.
Zo zijn we als OPR wettelijk in staat om unaniem met zowel het ondersteuningsplan 2018-2022 als met de
meerjarenbegroting voor 2018-2022 in te kunnen stemmen.
Ook wordt in deze vergadering meegedeeld dat er een concept toezichtkader 2018-2022 voor het algemeen
bestuur van het samenwerkingsverband is opgesteld. Het doel van dit toezichtkader is om de vorm van toezicht
op de samenwerkingsverbanden onafhankelijker te laten zijn.
Verder blijkt uit een inventarisatie van het dagelijks bestuur dat er knelpunten zijn m.b.t. het plaatsen van
leerlingen. Het probleem wordt o.a. veroorzaakt door overvolle klassen en door een tekort aan leerkrachten.
Hierdoor stagneert de doorstroom bij het OPDC en ontstaan er wachtlijsten.
De OPR geeft aan dat scholen zorgplicht hebben en dat deze scholen beleid moeten maken op wat “vol” en dat
ze bij het samenwerkingsverband moeten aangeven wanneer dit het geval is. De OPR vindt het een goede zaak
dat dit soort problemen nu bespreekbaar zijn in het bestuur van het samenwerkingsverband. Hierdoor wordt de
bewustwording van samenwerken ook vergroot.
Op de vergadering van 28 mei 2018 wordt een terugkoppeling gegeven naar aanleiding van het inspectiebezoek
dat ons samenwerkingsverband in het voorjaar van 2018 heeft gedaan. De inspectie heeft diverse onderzoeken
gedaan (onder andere een inspectie van de Rebound van het OPDC en een verificatieonderzoek op het Dockinga
College) en ze concluderen dat de zorg goed op orde is. Er worden nog wel verbeterpunten aangegeven m.b.t. het
ortho-didactisch handelen bij het OPDC en het interne toezicht. Hiervoor wordt een herstelplan geschreven.
Verder wordt op deze vergadering ook de pilot ASS en “hoog” begaafdheid gepresenteerd die op meerdere
scholen heeft plaatsgevonden.
Het Leeuwarder Lyceum, Beyers Naudé, het Stedelijk Gymnasium en Anna Maria van Schurman presenteren hun
bevindingen. Alle vier scholen geven aan dat de pilot zeer positief is verlopen en dat deze aanpak zeker een vervolg
krijgt.
Vooruitblik schooljaar 2018-2019
De ondersteuningsplanraad heeft het voornemen om in dit schooljaar weer drie keer samen te komen. Elke
vergadering van de OPR zal voorafgegaan worden door een bestuursvergadering. De vergaderdata van de OPR
zijn vastgesteld op 3 december 2018, 11 maart 2019 en 20 mei 2019. Het bestuur zal steeds twee weken voor
deze vergaderingen samenkomen.
De samenstelling van het bestuur is met ingang van het komend schooljaar ook gewijzigd.
Omdat Marianne Visser een andere baan heeft gevonden buiten ons samenwerkingsverband en Theo Bonnema
geen kind meer heeft op een school van ons samenwerkingsverband zijn er twee vacatures ontstaan. Gelukkig
hebben we deze vacatures direct kunnen vervullen zodat het bestuur voor 2018-2019 zal bestaan uit;
Marijke van Dijk (voorzitter), Sebastiaan Verbree (secretaris) en Henrieke Wierda (bestuurslid).
Ook het aantal leden van het samenwerkingsverband zal in het komende schooljaar anders zijn; het aantal leden
zal teruggaan van 20 naar 16 doordat een aantal scholen gefuseerd zijn. Dit heeft consequenties voor een aantal
schoolbesturen omdat zij nu met meer dan één afgevaardigde zitting hebben in de OPR. Aan deze schoolbesturen
zal worden gevraagd wie de afgevaardigde wordt zodat de samenstelling van de OPR bestaat uit 8 leden uit de
oudergeleding en 8 leden uit de personeelsgeleding.
Namens de OPR,
Marijke van Dijk
Voorzitter OPR Fryslân-Noard

