
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2019-2020 ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband Fryslân 

Noard 
 

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

van het schooljaar 2019-2020. In dit verslag legt de ondersteuningsplanraad verantwoording af over de 

activiteiten en de resultaten in het schooljaar 2019-2020. 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: M. van Dijk (Reg. sgm Simon Vestdijk, voorzitter 

OPR), J. Langbroek (SO-Fryslân), R. de Jong (Dockinga College), S. Verbree (Gomarus College, secr. OPR), B. 

Boekhold (Inspecteur Boelensschool), M. Aukema (Chr. sgm A.M. van Schurman). 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 2019-2020 is F. Bunicich (Ameland) de 

afgevaardigde. 

 

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

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

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

 

 

Onderwerpen 

Op 18 november 2019 is de ondersteuningsplanraad voor het eerst samengekomen. In deze vergadering werd 

naar aanleiding van het verslag van de voorgaande vergadering uitgebreid gesproken over het voorbestaan van 

diverse scholen. Zou is het voortbestaan van de Inspecteur Boelensschool onzeker geworden nu het 

leerlingenaantal onder de grens van 30 is gekomen. Graag wil men de school behouden voor Schiermonnikoog 

maar dit is op dit moment allerminst zeker. Verder zijn er verkennende gesprekken tussen de besturen van het 

Dockinga College, Liudger, het Lauwers College en Pro Dokkum. Vanzelfsprekend leidt dit tot de nodige onrust bij 

de betrokkenen van deze scholen.  

Het bestuur van de OPR is op zoek naar een nieuw lid. Als lid van het bestuur kom je twee weken voor de 

vergadering samen om de agendapunten te bespreken. Voor bestuursvergaderingen geldt ook de 

vacatievergoeding van € 75,-.  

Het samenwerkingsverband heeft sinds dit jaar een MR-p en deze stelt zich tijdens deze vergadering voor aan de 

OPR.   



In 2019 was er de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor het innovatiefonds. Een aantal scholen 

heeft hier gehoor aan gegeven. Zo zijn er de volgende initiatieven: 

- De Einstein Class van het AMS met vier verschillende zorgtrajecten. 

- Het Dockinga College heeft een aanvraag gedaan voor hoogbegaafdheid havo/vwo in combinatie met de 

Burgerschool. 

- Leer-werktraject voor jongens vanaf 16 jaar die varen en intern verblijven van de Maritieme Academie. 

- Begeleiding van ASS-leerlingen door jobcoaches op De Brêge. 

- Een initiatief wat lijkt op de Einstein Class door het Leeuwarder Lyceum in samenwerking met het CVO. 

Anja Biemans ligt de begroting van het SWV voor het jaar 2020 toe. Er is bewust gekozen om te werken met een 

tekort zodat er kan worden ingeteerd op de reserves. Verder heeft het SWV een folder ontwikkeld voor ouders 

om meer bekendheid te geven aan het SWV. Het jaarverslag van 2018-2019 wordt goedgekeurd.  

Door middel van een kaart en bloemen nemen we afscheid van Henrieke Wiarda en Amarins Elzinga. We zijn hen 

dankbaar voor de jaren dat ze zich hebben ingezet voor de OPR.  

 

Op 9 maart 2020 komt de OPR voor de 2e keer dit schooljaar samen.  Anja deelt aan de OPR mee dat de inspectie 

een vervolgbezoek heeft gebracht aan het SWV. In het voorgaande bezoek werd werden verbeterpunten 

aangegeven m.b.t. de kwaliteitszorg en het didactisch handelen van het OPDC. Deze zijn nu als voldoende 

beoordeeld. De mogelijke toetreding van Dorijn van Doorn tot het bestuur van de OPR is afhankelijk van het wel 

of niet samengaan van schoolbesturen. Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid. Karin Koelman biedt 

zich aan als reserve kandidaat. We zijn blij om te horen dat de vacature in het bestuur hiermee vervuld kan 

worden. Op de volgende vergadering hopen we het nieuwe bestuurslid te kunnen benoemen. 

Verder werd er in deze vergadering gesproken over de leeftijdsgrens in het VSO. Een TLV wordt afgegeven tot de 

leeftijd van 18 jaar. Als de VSO-school met een onderbouwing een verlening aanvraagt is dit mogelijk tot de leeftijd 

van 20 jaar. Ook is verslag van het schooljaar 2018-2019 besproken en op enkele punten voorzien van een 

toelichting door Anja Biemans.  

Verder is er gesproken over de definitie van een thuiszitter. De definitie van een thuiszitter is een leerplichtige 

jongere tussen de 5 en de 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht die ingeschreven staat op 

een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder dat hij/zij 

ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van 

ander onderwijs. 

Relatief gezien zijn er weinig officiële thuiszitters maar onofficieel zijn dit er veel meer doordat zieke leerlingen 

niet gemeld worden. Het is belangrijk dat scholen dit wel doen om zo een beter beeld te krijgen van de thuiszitters. 

Ook wordt de voortgang van de diverse innovatieprojecten besproken. Er is veel belangstelling voor meerdere 

projecten. Het is duidelijk dat deze projecten voorzien in een behoefte. 

 

De vergadering van 25 mei 2020 heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Door de maatregelen die in verband 

met het Corona-virus zijn genomen is het niet mogelijk om als OPR samen te komen. We verplaatsen de 

onderwerpen op de agenda naar de volgende bijeenkomst. 

 

Vooruitblik schooljaar 2020-2021 

De ondernemingsplanraad het voornemen om in het komende schooljaar vier keer samen te komen. De 

vergadering van 25 mei is verplaatst naar 28 september. Elke vergadering van de OPR zal worden voorafgegaan 

door een bestuursvergadering. We gaan er vooralsnog vanuit dat we de manier van vergaderen zoals we gewend 

zijn kunnen voortzetten. Mocht dit niet zo zijn dan zal het bestuur op zoek gaan naar een alternatief.  De 

vergaderdata zijn, naast de verplaatste vergadering op 28 september, vastgesteld op maandag 16 november 2020, 

15 maart 2021 en 31 mei 2021. 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 

 

 


