
 

     

Jaarverslag OndersteuningsPlanRaad 2015 

van het samenwerkingsverband IJssel-Berkel  

   

Samenstelling   

De OPR bestond in het jaar 2015 uit de volgende vertegenwoordiging:   

  

   OPR-lid:  schoolbestuur:  toegetreden in OPR:  

Ouders uit BAO:           Mevr. A. Van Campen  SKGB                              1 september 2014                                     

voorzitter                      Dhr. D. van Straten  Gelderveste                 afgetreden per 1 mei 2014 

voorzitter                      Dhr. M. de Vries              Veluwe Plus                 1 januari 2014  

   Mevr. H. Hogenkamp  St. Archipel  afgetreden per 1 september 2015  

   Dhr. M. Bakker  St. OPONOA  1 juni 2015  

   Dhr. M. Meijering  Gelderveste  7 december 2015  

        

 Personeel uit BAO:  Mevr. B. Bijloo-Kaal  VCBO Lochem-Laren  afgetreden per 1 juni 2015  

        vice-voorzitter           Mevr. M. Sieben              SKGB                              1 januari 2014     

                                             Mevr. S. van Stapele       St. VSNON                 1 januari 2014  

   Mevr. C. Schapendonk  St. Samenwerkingsschool     afgetreden per 1 mei 2015  
Kranenburg e.o.  

   Mevr. S. Kolkman  St. Kath. Basisonderwijs  7 december 2015  
Borculo  

   vacature      

        

Ouders S(B)O:           vacature        

                                     vacature      

        

 Personeel S(B)O:  Mevr. E. Martin  Zozijn   herkozen per 7 december 2015  
Daniel de Brouwerschool  

 secretaris  Dhr. R. Weetink  SOTOG  1 januari 2014  

            

Algemeen   

In het jaar 2015 is de OPR 7 keer bijeen geweest, op uitnodiging vergezeld door Dhr. L. van  

Aalst(directeur SWV IJssel/Berkel) en Mevr. P. Kats als notulist namens het 

SamenWerkingsVerband(SWV). De bijeenkomsten hebben zich gekenmerkt door 

informatieoverdracht, uitwisseling van gedachten, besluitvorming en overeenstemming.   

Het Dagelijks Bestuur van de OPR werd gevormd door Dhr. D. van Straten(voorzitter), Dhr. M. de 

Vries(voorzitter), mevr. M. Sieben(vice-voortzitter) en de dhr. R. Weetink(secretaris). Dhr. de Vries 

heeft de rol als voorzitter in mei 2015 overgenomen van de Dhr. van Straten.  

Wij verwijzen u graag naar de informatie die de OPR op de website van het SamenWerkingsVerband 

vrijgeeft, www.ijsselberkel.nl.   

   

Belangrijke aandachtspunten   

• De organisatie voor de bijeenkomst(G)MR – OPR werd begin 2015 voortgezet.  

• Er waren nog steeds openstaande vacatures. In 2015 is een kiescommissie opgesteld voor het 

organiseren van verkiezingen. De verkiezingen hebben plaatsgevonden van week 44 t/m week 

50. De verkiezingen hebben twee nieuwe leden opgeleverd.  

http://www.ijsselberkel.nl/
http://www.ijsselberkel.nl/


• Het medezeggenschapreglement, medezeggenschapstatuur en huishoudelijk reglement van de 

OPR werd in maart 2015 vastgesteld.  

• De notulen en besluitenlijst werden als concept z.s.m. op de website van het  

SamenWerkingsVerband geplaatst. Na de eerstkomende vergadering werden deze vervangen 

door de definitieve versie. Deze handeling zal gehandhaafd blijven.  

• Jaarverslag 2014 van de OPR werd vastgesteld.  

• Jaarplanning van de OPR werd vastgesteld.  

• In juni 2015 heeft de OPR het besluit genomen een formele communicatielijn aan te houden 

richting de achterban.  

• Tweejaarlijks rooster van aftreden binnen de OPR is bekeken, aangepast en toegepast.  

• De OPR heeft het besluit genomen om zich te laten scholen via het Steunpunt 

Medezeggenschap Passen Onderwijs. De scholing vindt plaats in februari 2016.  

• Middels het Passend Onderwijs Café in oktober 2015 van het SWV IJssel Berkel heeft de OPR 

geprobeerd zich te profileren.  

• De OPR heeft getracht het monitoringsplan voor het OndersteuningsPlan verder te ontwikkelen.  

• De OPR is overgegaan tot permanente werving van leden om de OPR te complementeren.  

• De OPR heeft zich voorgenomen, in een nader te bepalen vorm, deel te nemen aan het Passend 

Onderwijs Café van het SWV IJssel Berkel om meer bekendheid te geven aan de OPR.  

• Communicatie richting de achterban bleef gehandhaafd. De OPR stelde de agenda voor de OPR 

bijeenkomsten en de concept/vastgestelde verslagen beschikbaar via de website van het SWV 

IJssel/Berkel waar de OPR een eigen tabblad heeft. Tevens waren deze op te vragen via 

opr@ijsselberkel.nl. Het mailadres was ook beschikbaar voor vragen, opmerkingen en/of 

adviezen van derden/geïnteresseerden.   

• De OPR bijeenkomst was veelal openbaar voor de achterban, tenzij anders stond aangegeven op 

de agenda.  

• De OPR liet zich informeren door het SWV over de gang van zaken.  

  

Wijziging leden OPR   

In de samenstelling van de OPR hebben wat wijzigingen plaatsgevonden. Zo zijn in december 2015 

mevr. S. Kolkman en Dhr. M. Meijering verwelkomd als nieuw OPR lid. Mevr. Kolkman 

vertegenwoordigd de kiesgroep “personeel BAO”. Dhr. Meijering vertegenwoordigd de kiesgroep  

“ouders uit BAO”. Beide zijn middels de verkiezingen toegetreden tot de OPR.  

Mevr. E. Martin was aftredend en herkiesbaar. Zij was herkozen als OPR lid.  

Uit de kiesgroep “ouders BAO” zijn Dhr. D. van Straten en Mevr. H. Hogenkamp vroegtijdig 

afgetreden. De zetel van Dhr. van Straten was overgenomen door Dhr. M. Bakker. Dhr. Bakker was 

eerstgenoemde in de kieslijst en had daarmee recht op deze zetel. Tevens zijn uit de kiesgroep 

“personeel BAO” zijn Mevr. C. Schapendonk en Mevr. B. Bijloo-Kaal vroegtijdig afgetreden.  

Begin 2016 zijn er een drietal zetels vacant. Twee zetels uit de kiesgroep “ouders S(B)O” en één 

zetel uit de kiesgroep “personeel BAO”.   

   

Instemmingen  

• mei 2015   : erratum van het OndersteuningsPlan 2014-2018   

• december 2015 : meerjarenbegroting 2016-2020  

• december 2015 : begroting 2016  

  

d.d. maart 2016, Zutphen  Namens 

de OPR IJssel/Berkel,   

   

  

Roy Weetink, secretaris OPR IJssel/Berkel   
      IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband  

Passend Onderwijs van 28 schoolbesturen voor 

primair (speciaal) onderwijs in de gemeenten 

Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst en een deel 

van Bronckhorst. Goed onderwijs maak je samen! 

  


