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De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit 12 gekozen leden en is gestart met 6 leerkrachten en 6 
ouders te weten:  

1. Hilde van Rijsewijk (leerkracht, SBO Westerwel),  
2. Anja Brabers (leerkracht, SO de Klimmer),  
3. Marloes Bastianen (leerkracht BS de Borne),  
4. Carola Kluijtmans (leerkracht BS St. Jozef),  
5. Yvonne Koppelmans (leerkracht BS Starrebos),  
6. Mariëlle van Oorschot (leerkracht BS de Bunders),  
7. Ron Antens (ouder BS de Bloemaert),  
8. Tanja van den Heuvel (ouder BS de Vonder),  
9. Odette Neggers (ouder BS den Akker),  
10. Marc Verheijen (ouder SBO Noorderlicht),  
11. Eric Daamen (ouder SO Mytylschool),  
12. Francien Hoogveldt (ouder BS Meander). 

 
De OPR heeft Angela van de Broek aangesteld als vaste notuliste van de raad. 
 
De OPR heeft uit haar midden de volgende functies toebedeeld aan: 
Eric Daamen – voorzitter; 
Francien Hoogveldt – secretaris; 
Ron Antens – vice voorzitter; 
Marc Verheijen – penningmeester. 
 
De zittingsduur is voor de eerste zittingstermijn als volgt verdeeld: 
Ron Antens, Tanja van den Heuvel, Carola Kluijtmans, Francien Hoogveldt: 3 jaar; 
Marc Verheijen, Odette Neggers, Eric Daamen: 5 jaar. 
Van de overige leden is momenteel nog niet bekend voor hoeveel jaar zij zich beschikbaar stellen. Dit 
moet volgens het reglement nog wel vastgelegd worden. 
 
De OPR heeft op 3 februari jl. haar eerste bijeenkomst gehad en is in totaal 7 keer voltallig bijeen 
geweest. 
 
Als directeur van Plein013 heeft Theo van Rijzewijk, 4 bijeenkomsten van de OPR in zijn geheel 
bijgewoond. De eerste gold als kennismakingsbijeenkomst. Bij de andere drie heeft Theo van Rijzewijk 
de OPR voorzien van alle relevante informatie die de raad nodig had om tot het besluit van instemming 
op het Ondersteuningsplan (OP) te komen. 
De laatste bijeenkomst van 10 juni is gedeeltelijk door Theo bijgewoond waarin hij de raad heeft 
bijgepraat over de laatste stand van zaken op dat tijdstip. 
 
De OPR heeft 4 bijeenkomsten gehad die geheel in het teken stonden van de bespreking van het 
ondersteuningsplan. Op 11 maart jl. heeft de OPR unaniem instemming verleend aan het OP voor een 
termijn van 2 jaar. Hierbij is een lijst van speerpunten afgegeven waarop de komende 2 jaar gemonitord 
zal worden. 
 
Voor de monitoring van deze speerpunten is een werkgroep monitoring speerpunten gevormd. Deze 
bestaat uit: Ron Antens, Hilde van Rijsewijk, Odette Neggers en Anja Brabers. Deze werkgroep is in 
genoemde periode eenmaal bijeen geweest. 
 
Er is een werkgroep communicatie gevormd die zich zal toeleggen op de interne en externe 
communicatie van de OPR. Deze werkgroep bestaat uit: Yvonne Koppelmans, Tanja van den Heuvel, 



Mariëlle van Oorschot, Marloes Bastianen en Francien Hoogveldt. Deze werkgroep is genoemde 
periode eenmaal bijeen geweest en heeft tijdens de plenaire vergadering van 10 juni jl. een werkvorm 
gepresenteerd aan de hand waarvan de hele raad kernpunten heeft bepaald om de missie en visie van 
de OPR te formuleren. 
 
Er is een werkgroep reglementen in het leven geroepen bestaande uit: Marc Verheijen en Carola 
Kluijtmans. Deze werkgroep is in genoemde periode eenmaal bijeen geweest. Deze werkgroep heeft op 
15 juni jl. een concept huishoudelijk reglement op de portal geplaatst. Dit moet nog ter goedkeuring 
worden besproken in de raad. 
 
Op 20 maart heeft er een simulatie van de inspectie plaatsgevonden waaraan de OPR-leden Eric 
Daamen en Francien Hoogveldt hebben deelgenomen. Doel van deze simulatie was het volgen en 
stimuleren van de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden. 
 
Op 3 april jl. is er een gesprek geweest tussen Plein013 en de vakbonden over de inzet van de huidige 
AB-ers als consulent/expert. Het tripartiete overleg schrijft voor dat er overleg moet plaatsvinden over 
de afspraken die het samenwerkingsverband maakt met de besturen die werkgever zijn van de AB-ers. 
Hiervoor is op overeenstemming gericht overleg met de vakcentrales voorgeschreven. Vanuit de OPR 
zijn de leden Eric Daamen, Hilde van Rijsewijk en Anja Brabers hierbij aanwezig geweest. 
 
Voor de OPR is een sharepoint ingericht waarmee de raad haar interne communicatie kan regelen en 
haar documentatie kan publiceren. Voor dit sharepoint heeft ieder lid een persoonlijke toegangscode 
gekregen. 
 
Dit jaarverslag is samengesteld door Francien Hoogveldt, secretaris en ter goedkeuring aan de raad 
voorgelegd. 
 
De OPR heeft op 23 september 2014 ingestemd met bovengenoemd jaarverslag. 
 
 


