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 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! 

 

 
 

 

 

Jaarverslag OndersteuningsPlanRaad 2014 
van het samenwerkingsverband IJssel-Berkel 

 
 
Samenstelling 
De OPR bestond in het jaar 2014 uit de volgende vertegenwoordiging: 
 
Ouders uit BAO: 

Voorzitter  Dhr. D. van Straten  - Scholengroep Gelderveste 
  Mevr. H. Hogenkamp  - Stichting Archipel 
  Mevr. M. van den Broek  - PCBO Voorst 

(afgetreden september 2014) 
Mevr. A. van Campen  - SKGB 
(ingetreden november 2014)   
Dhr. M. de Vries   - Veluwe Plus 

  
Personeel uit BAO: 
   Mevr. B. Bijloo-Kaal  - VCBO Lochem-Laren 

Vice-voorzitter  Mevr. M. Sieben   - SKGB 
  Mevr. S. van Stapele  - Stichting VSNON 
  Mevr. C. Schapendonk  - Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg e.o. 

 
Ouders uit S(B)O: 
   Dhr. B. Westerweel  - Anne Flokstra School  
   Dhr. H. Brouwer   - De Lans 

(afgetreden september 2014)    
 
Personeel uit S(B)O: 
   Mevr. E. Martin   - Zozijn Daniel De Brouwerschool 
 Secretaris Dhr. R. Weetink   - SOTOG 
 
 
 
Algemeen 
In het jaar 2014 is de OPR 7 keer bijeen geweest, vergezeld door Dhr L.van Aalst(directeur SWV IJssel/Berkel) 
en Mevr. P. Kats of Mevr. M. Harkink als notulist namens het SamenWerkingsVerband(SWV). De bijeenkomsten 
hebben zich gekenmerkt door informatieoverdracht, uitwisseling van gedachten, besluitvorming en 
overeenstemming. 
Begin 2014 is het Dagelijks Bestuur van de OPR aangesteld. Dhr. D. van Straten(voorzitter), mevr. M. 
Sieben(vice-voortzitter) en de dhr. R. Weetink(secretaris) hebben deze taak op zich genomen.  
 
Speerpunten 

 De OPR heeft ingestemd, onder enkele voorwaarden, met het ondersteuningsplan 2014-2018 van het 
SWV IJssel/Berkel. 

 De OPR heeft zich geconcentreerd op het monitoren van het ondersteuningsplan. Eind 2014 ontwikkelt 
de OPR een format om de verscheidene onderdelen in het ondersteuningsplan te monitoren met behulp 
van het kwaliteitshandboek. 

 Het medezeggenschap statuut, medezeggensschapreglement en het huishoudelijk reglement wordt 
aangepast door de OPR. Eind 2014 zijn deze nog niet vastgesteld. 
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 Communicatie achterban. De OPR stelt de agenda voor de OPR bijeenkomsten en de vastgestelde 
verslagen beschikbaar via de website van het SWV IJssel/Berkel waar de OPR een eigen tabblad heeft. 
Tevens zijn deze op te vragen via opr@ijsselberkel.nl . Het mailadres is ook beschikbaar voor vragen, 
opmerkingen en/of adviezen van derden/geïnteresseerden. 
De bijeenkomst is veelal openbaar voor de achterban, tenzij anders staat aangegeven op de agenda. 

 De OPR maakt een start met het organiseren van de jaarlijkse bijeenkomst voor (G)MR-en welke in 
2015 zal plaatsvinden. 

 De OPR spreekt eind 2014 over de invulling van de 2 vacatures/zetels uit de kiesgroep “ouders uit het 
S(B)O”. In 2015 zal dit vervolgd worden. 

 Het SWV IJssel/Berkel heeft in december 2014 een inspectiebezoek gehad. De OPR was gevraagd om 
hierbij aanwezig te zijn. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de inspectie en de OPR ter 
informatie en beeldvorming. 

 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 is mevr. A. van Campen 
verwelkomd als nieuw OPR lid van de kiesgroep “ouders BAO”. Zij heeft de plaats ingenomen van mevr. M. van 
den Broek wie vroegtijdig afgetreden is. Tevens is dhr. H. Brouwer uit de kiesgroep “ouders uit het S(B)O” 
vroegtijdig afgetreden. Deze zetel is vacant. Dhr. B. Westerweel heeft aangekondigd zijn werkzaamheden per 31 
december 2014 als OPR lid te stoppen. In 2015 komt deze zetel van de kiesgroep “ouders uit het S(B)O vacant. 
 
Instemmingen 

 Februari 2014 Ondersteuningsplan 2014 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.d. maart 2015, Zutphen 

Namens de OPR IJssel/Berkel, 

 

Roy Weetink, secretaris OPR IJssel/Berkel 
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