Secretariaat OPR
J. Uijtdewillegen.
Email: opr@swvkindop1.nl
Jaarverslag van de Ondersteuningsplanraad van 1 augustus 2018 t/m 31
juli 2019.
Algemeen:
Samenstelling van de OPR; zie http://swvkindop1.nl/opr/
Rooster van aftreden: zie http://swvkindop1.nl/opr/ Dit rooster is vastgesteld op 06-062018 en bijgesteld op 02-10-2019.
De OPR stelt het jaarverslag, zoals gesteld in het medezeggenschapsreglement voor 1
november van het betreffende kalender jaar vast. Dit is het tweede jaarverslag en zal na
vaststelling door de OPR verzonden worden aan het bestuur van het SWV en geplaatst
worden op website van SWV.
Vergaderingen:
1. 25-09-2018
2. 14-11-2018
3. 12-02-2019
4. 11-04-2019
5. 03-06-2019
Besproken onderwerpen tweede periode:
In het tweede jaar heeft de OPR meer het accent gelegd op inhoudelijke zaken van het
Samenwerkingsverband.
De OPR blijft steeds aandacht voor kwaliteit vragen.
De onderstaande zaken zijn in het afgelopen jaar aan de orde geweest.
Deelname aan een onderzoek over het functioneren van de OPR.
Dhr. J. Vreuls, onderzoeker van het project “Versterking Medezeggenschap van OPR-en”
heeft een verzoek bij de OPR weggelegd om leden te interviewen voor zijn onderzoek.
De OPR heeft daar positief over beslist en in oktober 2019 zijn twee leden van de OPR en
de directeur van het SWV afzonderlijk geïnterviewd.
Eind november hebben we het totale rapport van het onderzoek ontvangen wat
besproken is in de OPR.
Hieruit hebben we wat praktische zaken voor ons functioneren als OPR gehaald.

Het traject rond het aannemen van ambulant begeleiders in dienst van het
Samenwerkingverband.
De OPR is nauw betrokken bij het hele proces rondom het aannemen van ambulant
begeleiders. Twee leden van de OPR hebben deelgenomen aan de gespreksrondes bij de
sollicitatie.
Begroting 2019 en de meerjaren begroting.
De begroting en de meerjarenbegroting zijn uitgebreid toegelicht door de directeur van
het SWV. De OPR is akkoord gegaan met voorstel 4 en de aangepaste
meerjarenbegroting
De OPR blijft de nieuwe ontwikkeling wel volgen via de Jaarrekening.
Nieuwe paragraaf 7.4 ondersteuningsplan i.v.m. nieuw personeel.
De directeur van het SWV heeft de gewijzigde paragraaf voor het lopend
ondersteuningsplan Kind op 1(2018-2022) nader toe gelicht.
Het personeel is in de komende periode aangenomen .
De OPR heeft met deze wijziging ingestemd.
Het werkbezoek van de minister A.Slob aan het SWV in Zeeland op 30-01-2019.
Voorafgaand aan het bezoek werd informatie verzameld van alle geledingen via een
digitaal vertelpunt.
Drie leden van de OPR hebben tijdens het bezoek deelgenomen aan de gespreksronden
Verkiezingen:
Voor de ouders hoefden geen verkiezingen gehouden te worden omdat er twee
kandidaten waren voor de twee vacatures. Mw. P. van Haaften heeft de ontstane
vacature van de oudergeleding meteen opgevuld. Mw. K. Braamse is herkozen voor een
nieuwe periode aan het eind van het schooljaar 2018-2019.
Bij het personeel hadden zich drie kandidaten aangemeld voor de twee vacatures.
Hiervoor zijn digitale verkiezingen georganiseerd. Alle medezeggenschapsraden van SWV
Kind op 1 hebben de mogelijkheid gehad om kandidaten aan te leveren en hun stem uit
te brengen.
De opkomst voor deze verkiezingen was 41,5 %.
Uitslag:
Mw. M.de Been, personeel Klimopschool 52 stemmen.
Mw. R. Froijen, personeel Klimopschool 39 stemmen.
Mw. L. Bode, personeel Holtkampschool 35 stemmen.
Dit houdt in dat Mw. M. de Been voor een nieuwe periode aan het eind van het schooljaar
herkozen is.
Mw. L. Bode heeft aan het einde van het schooljaar de OPR verlaten en in augustus 2019
wordt haar plaats ingenomen door Mw. R. Froijen.
Overige onderwerpen:
• Hoe krijgen we feedback van onze achterban.
• Plaatsen van leerlingen, die moeilijk plaatsbaar zijn.
• Monitoren op de uitgegeven arrangementen.
• Het volgen van de werkgroep rond nieuw beleid hoogbegaafdheid.
• Jaarverslagen en accountsverklaringen van de oude SWV Kind op 1 en O3.
• Kwaliteitsbeleid/kwaliteitscyclus.
• Privacy /AVG.
• Concept jaarverslag OPR 2018
• Activiteitenplan van het SWV Kind op 1
• Contract met functionaris persoonsgegevens.
• Kengetallenoverzicht t/m 2017-2018.
• Tevredenheidsmetingen bij de kinderen ouder(s)/verzorger(s) en de scholen.
• De ontwikkelingen rond de nieuwe toekenning arrangementen

•
•
•
•

Evaluatie eerste jaar OPR/RVT.
De komst van een MR bij SWV Kind op 1.
Jaarplanning 2019-2020.
Het reglement voor de verkiezing van nieuwe OPR leden

Zie voor vastgestelde verslagen van de vergaderingen http://swvkindop1.nl/opr/
Samenwerking
Het vergaderritme is goed en de vergaderingen verlopen plezierig en vlot. De
samenwerking met bestuur, raad van toezicht en directeur is in dit tweede jaar nog
intensiever geworden. De OPR voelt zich voldoende gehoord en betrokken bij alle zaken
aangaande het SWV.
Actiepunten voor 2019/2020:
• Hoe betrekken we de achterban erbij.
• De medezeggenschap steeds beter vorm geven; ook met de nieuwe MR van het
SWV.
• Uitbreiden overleg met de Raad van Toezicht.
• Het activiteitenplan nauwgezet volgen.
• Ontwikkeling van het ondersteuningsplan en begroting goed blijven volgen.
Samenstelling verslag Jos Uijtdewillegen(secretaris OPR Kind op 1).
Vastgesteld op 02-10-2019.
Dennis Plandsoen(voorzitter OPR),
Jos Uijtdewillegen(secretaris)

