
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ALGEMEEN: 

In 2015 heeft de OPR 7 keer vergaderd: 9 maart; 19 mei; 1 juli; 8 september; 5 

oktober; 24 november; 15 december 2015, vergezeld door dhr. Theo van Rijzewijk 

(directeur van het SMW) en mevr. Angela van den Broek (notulist).  

De bijeenkomsten hebben zich gekenmerkt door informatieoverdracht, uitwisseling 

van gedachten, besluitvorming en overeenstemming. 

 

 SPEERPUNTEN: 

- De OPR heeft zich geconcentreerd op het monitoren van het huidige 

ondersteuningsplan. Tot september vond er elke vergadering een terugkoppeling 

plaats vanuit de werkgroepen. Vervolgens zijn de werkgroepen omgezet in taken. 

Daarnaast zijn de volgende mensen uitgenodigd om hun ervaringen en wensen voor 

het nieuwe plan te delen:  

o Jacqueline Klerkx en Rian Janssen (Loket Plein013; september 2015) 

o Berry Brand (coördinator consulenten) en Kristel Janssen (consulent 

Plein013; oktober 2015) 

o Ouders (november 2015) 

 

 ACTIVITEITEN: 

- De OPR heeft op 26 januari aan een scholingsbijeenkomst deelgenomen voor OPR-

leden. Dhr. Piet Vromans (Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs) heeft deze 

avond verzorgd. 

- De OPR heeft een eigen logo ontworpen. 

- Het SMW Plein013 heeft in april een onderwijsinspectiebezoek 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 heeft een interne zelfevaluatie uitgezet. 

- De OPR heeft afspraken gemaakt over de financiën van de OPR en de vergoeding voor 

de OPR-leden: 60 uur personeelsleden (taakbeleid van de school) en 4 uur per 

vergadering voor ouders.  

- De OPR heeft de jaarplanning 2015-2016 goedgekeurd. 

- De OPR werkt sinds september met een actie- en besluitenlijst.   

- De OPR liet zich informeren door het SMW over de gang van zaken, o.a. onderzoek 

opbrengst consulenten, onderwijsinspectiebezoek, ‘aanvulling op ondersteuningsplan 

2014-2016’, ‘onderwijszorgarrangementen’, financiën en het nieuwe ondersteuningsplan. 
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 COMMUNICATIEACHTERBAN: 

- De OPR stelt de vastgestelde verslagen van de OPR bijeenkomsten beschikbaar via de 

website van het SWV Plein013 waar de OPR een eigen tabblad heeft.  

Tevens zijn deze op te vragen via ondersteuningsplanraad@plein013.nl. Het mailadres 

is ook beschikbaar voor vragen, opmerkingen en/of adviezen van derden en/of 

geïnteresseerden. 

De bijeenkomst is openbaar voor de achterban, tenzij anders staat aangegeven op de 

agenda. 

- De OPR heeft twee informatiebijeenkomsten voor (G)MR georganiseerd. De 

informatiebijeenkomsten waren bedoeld om de OPR voor te stellen, informatie te 

geven over passend onderwijs en specifiek de rol van OPR en (G)MR en in te gaan op 

vragen die er leefde bij de deelnemers. 

De informatieavonden (G)MR hebben plaatsgevonden op 16 april en 10 november op BS 

Starrebos te Hilvarenbeek. Dhr.Piet Vromans (Steunpunt medezeggenschap passend 

onderwijs) heeft het informatieve gedeelte mbt passend onderwijs en de rol van 

(G)MR verzorgd. Op beide avonden waren ongeveer 30 (G)MR-leden aanwezig. 

 

 SAMENSTELLING: 

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

 

Ouders BAO    

vice-voorzitter Dhr. Ron Antens BS Bloemaert  

 Mevr. Jantiena Bakker BS Den Bijstere ingetreden  

 Mevr. Tanja van den Heuvel BS de Vonder  

secretaris Mevr. Francien Hoogveldt BS Meander afgetreden 

 Mevr. Odette Neggers BS Den Akker  

Personeel BAO    

secretaris per sept.  Mevr. Marloes Bastianen BS de Borne  

 Mevr. Marielle van Oorschot  BS Den Akker afgetreden 

 Mevr. Yvonne Koppelmans BS Starrebos  

 Mevr. Carola Kluijtmans BS Sint Jozef  

 Mevr. Mary Peters-Leijten BS Bloemaert ingetreden 

Ouders uit S(B)O    

voorzitter Dhr. Eric Daamen SO Mythylschool  

penningmeester Dhr. Marc Verheijen SBO Noorderlicht  

Personeel uit S(B)O    

 Mevr. Anja Brabers SO de Klimmer afgetreden 

 Mevr. Reggie Graafmans SO de Bodde ingetreden 

 Mevr. Hilde van Rijsewijk SBO Westerwel  

    

notulist Mevr. Angela van den Broek   
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 WIJZIGING OPR-LEDEN: 

In de samenstelling van de OPR hebben wijzigingen plaatsgevonden. Zo is mevr. Reggie 

Graafmans verwelkomd als nieuw lid “personeel S(B)O” per september 2015. Zij heeft 

de plaats ingenomen van mevr. Anja Brabers wie vroegtijdig is afgetreden. Tevens zijn 

mevr. Mary Peters-Leijten en Jantiena Bakker verwelkomd als nieuwe leden per 

oktober 2015. Zij nemen de plaatsen in van mevr. Marielle van Oorschot en mevr. 

Francien Hoogveldt. De nieuwe leden maken de zittingsperiode af.  

 

Dit jaarverslag is samengesteld door Marloes Bastianen (secretaris) en ter 

goedkeuring aan de raad voorgelegd. 

 

De OPR heeft op 19 april 2016 ingestemd met bovengenoemd jaarverslag. 

 


