
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018-2019 ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband Fryslân 

Noard 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband Fryslân-Noard 

van het schooljaar 2018-2019. In dit verslag legt de ondersteuningsplanraad verantwoording af over de 

activiteiten en de resultaten in het schooljaar 2018-2019. 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 (16). 

De scholen dienen een ouder of een personeelslid 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 (SO-Fryslân), R. de Jong (Dockinga 

College), S. Verbree (Gomarus College, secr. OPR), H. Wierda (Chr. sgm A.M. van Schurman, OPR-bestuurslid), B. 

Boekhold (Inspecteur Boelensschool), M. van Dijk (Reg. sgm Simon Vestdijk, voorzitter 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 2018-2019 is F. Bunicich (Ameland) 

de afgevaardigde. 

 

De volgende personen vorm de personeelsgeleding van de OPR: J. Hooghiemstra (J.J. Boumanschool), F. Koning 

(Dunamare onderwijsgroep), M. de Lange (t Schylger Jouw), D. van Doorn (Piter Jelles), J.H. van der Plas (De Saad), 

A. de Jong (Nordwin), K. Koelman (Renn 4), F. van Alphen (CVO Noord Fryslân). 

 

Onderwerpen 

Op 3 december 2018 is de ondersteuningsplanraad voor het eerst samengekomen. In deze vergadering is het 

nieuwe bestuur gepresenteerd. Marijke van Dijk is de voorzitter, Sebastiaan Verbree de secretaris en Henrieke 

Wierda algemeen bestuurslid.  In deze vergadering is het jaarverslag 2017-2018 is vastgesteld. We hebben deze 

middag de volgende onderwerpen besproken; 

- Het inspectierapport van het samenwerkingsverband (SWV) wordt gepresenteerd. Het SWV krijgt op alle 

onderzochte standaarden een voldoende. Voor het OPDC zijn er wel een aantal herstelopdrachten 

gegeven. Er wordt hard gewerkt aan deze verbeterpunten.  

- AMS in Franeker heeft een Einstein Class voor leerlingen met ASS-problematiek. Er wordt gekeken of dit 

in de regio’s Leeuwarden en Dokkum ook iets dergelijks kan worden gerealiseerd.  

- De moeite die er is om leden voor de OPR te vinden. Er wordt een tekst gemaakt waarin de rol van de OPR 

duidelijk wordt beschreven en tevens wordt de vacatievergoeding per 1-8-2018 verhoogd naar € 75,-. 



- Tijdens de vergadering hebben we nagedacht over de samenwerkende zorg tussen school, ouders en het 

SWV aan de hand voor een casus om zo meer inzicht te krijgen hoe we optimale zorg kunnen voor onze 

leerlingen. 

- Verder is afgesproken om de bijeenkomsten van de OPR voortaan te laten aanvangen om 15.30 uur. 

 

Op de vergadering van 11 maart 2019 wordt aan de OPR meegedeeld dat er een vMRp (voorlopige 

medezeggenschapsraad) is samengesteld. Het SWV is bezig met het voorbereiden van een MPr. Deze is voor elk 

samenwerkingsverband verplicht.  

Het definitieve verslag van de inspectie is nog niet binnen bij het SWV. Ondertussen wordt er gewerkt aan de 

herstelopdrachten vanuit het conceptrapport.  Deze herstelopdrachten voor het OPDC betreffen het didactisch 

handelen docenten en kwaliteitszorgsysteem OPDC. Voor beide trajecten is ondersteuning ingehuurd van externe 

deskundigen.   

Het jaarverslag van het SWV 2017-2018 en de samenvatting daarvan zijn op deze vergadering gepresenteerd en 

vastgesteld. Verder wordt er op de vergadering gebrainstormd over wat en hoe we als samenwerkingsverband 

kunnen organiseren voor ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte en andere belangstellenden. 

De volgende mogelijkheden worden genoemd: 

- Zorgen voor een verbeterde zichtbaarheid door aanwezig te zijn op de open dagen van onze scholen of 

op ouderavonden. 

- Organiseren van een oudercafé passend onderwijs. 

- Het maken van een folder. 

- Ouders van de Einstein Class vragen om te fungeren als klankbord. 

Voor het ontwikkelen van de folder hebben zich gelijk twee leden gemeld om hiermee aan de slag te gaan. 

 

De laatste vergadering van dit cursusjaar was op 20 mei 2019. Er wordt bekend gemaakt dat volgend jaar er een 

landelijke evaluatie komt van het passend onderwijs wat nu 5 jaar bestaat.  

Ook wordt op deze vergadering het tevredenheidsonderzoek/kwaliteitsmeting SWV gepresenteerd. De 

presentatie wordt gedaan door Marjan Bode en Bernadet de Jager. Het schoolleidersplatform en het zorgplatform 

staan verschillend in het invullen van de enquête. De ambitie is om de tevredenheid te laten toenemen. Het is 

belangrijk om de enquête breed uit te zetten  en de achterban zo volledig mogelijk mee te nemen. 

Het concept bestuursverslag van het SWV wordt besproken. Het resultaat van afgelopen jaar was positief 

waardoor het eigen vermogen stijgt. Na de zomervakantie zal gewerkt worden aan een plan om het 

weerbaarheidsvermogen naar aanvaardbare proporties te brengen. Er worden nog wel een paar vragen gesteld 

naar aanleiding van het rapport; 

- De vraag over hoe de middelen worden besteed is niet eenduidig te beantwoorden. De besteding hangt 

af van de evaluatie passend onderwijs.  

- Ook is er een vraag over Good Covernance. Wie houdt controle over het bestuur van het SWV scherp? 

De OPR wil graag iemand van het bestuur uitnodigen om hierover te praten. 

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het inspectierapport zijn de nieuwe plannen met alle werknemers van 

het SWV besproken en zijn er al grote stappen gezet.  

 

Vooruitblik schooljaar 2019-2020 

De ondernemingsplanraad het voornemen om in het komende schooljaar weer drie keer samen te komen. Elke 

vergadering van de OPR zal worden voorafgegaan door een bestuursvergadering. De vergaderdata zijn vastgesteld 

op 18 november 2019, 9 maart 2020 en 25 mei 2020. Het bestuur zal steeds twee weken voor de OPR-vergadering 

samenkomen. Voor het komende schooljaar moet opnieuw gekeken worden naar de samenstelling van de OPR. 

Van sommige leden is nog onduidelijk of ze nog lid zijn van de OPR of nog lid kunnen blijven. Op de eerstvolgende 

vergadering zal dit worden besproken.   



 

Namens de OPR, 

 

Marijke van Dijk 

Voorzitter OPR Fryslân-Noard 

 

 


