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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de OPR van het Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert 3103 

van het schooljaar 2020-2021. Ieder schooljaar brengt de OPR verslag uit van haar werkzaamheden 

en legt deze vast in het jaarverslag. 

 

In schooljaar 2020-2021 zijn we als OPR blijven nadenken hoe we draagvlak vormen en effectieve 

communicatie onderhouden met onze achterban.  

 

In schooljaar 2020-2021 hebben we nog altijd te maken gehad met de gevolgen van het coronavirus 

met opnieuw een lockdown in december.  Dit heeft de externe activiteiten van onder andere de OPR 

op een wat lager pitje gezet, waarbij we elkaar wel zijn blijven ontmoeten via Teams.   

Net als veel scholen en andere instanties heeft de OPR nieuwe technische manieren verkend en 

ontdekt om in gesprek te kunnen blijven. Elkaar persoonlijk spreken en fysiek ontmoeten blijft het 

prettigst, maar overleggen via Teams verliep efficiënt en bood hiermee een helpend alternatief. 
 

Directeur van het Samenwerkingsverband, Nicole Slegers, hield de OPR op de hoogte van de 

ontwikkelingen binnen het SWV. Andersom voedde de OPR het SWV met praktijksituaties en 

geluiden van de ‘werkvloer’. Door deze waardevolle samenwerking kunnen we beleid en praktijk 

goed op elkaar blijven afstemmen, met als doel voor ieder kind uit Weert en Nederweert passend 

onderwijs mogelijk te maken.  

 

Dit schooljaar is er binnen de OPR nog altijd sprake geweest van een openstaande vacature. Om de 

OPR op volle sterkte te houden zijn extra inspanningen nodig geweest om vacatures in te vullen en 

continuïteit te kunnen waarborgen. Dit blijft onze aandacht houden. 

 

Prisca Veldhuis & Nina Bühn 

Voorzitter en secretaris OPR 
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Taakstelling en organisatie OPR 

Wat is de OPR? 

De OPR is de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (SWV). Elk SWV heeft een 

Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is verplicht op grond van de wet passend onderwijs. De OPR is 

het medezeggenschapsorgaan van het SWV. Personeelsleden en ouders hebben medezeggenschap 

over het beleid en de inzet van middelen van het SWV. Alle scholen voor (speciaal) onderwijs (in 

voormalig cluster 3 en 4) in de regio Weert-Nederweert zijn aangesloten bij het SWV.  

Wat doet de OPR?  

De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven 

aan het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. In dit plan staan afspraken over de 

manier waarop alle leerlingen binnen het Samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende 

ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR volgt tussentijds de voortgang van het 

Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema's in passend onderwijs en helpt bewaken of 

de doelen die het SWV heeft gesteld, ook worden gehaald. De OPR van het Samenwerkingsverband 

PO Weert-Nederweert 3103 komt tussen de 4 en 6 keer per jaar bij elkaar.  

Hoe is de OPR georganiseerd?  

De OPR heeft een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat 

bijvoorbeeld beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en verlopen, hoe er wordt 

gestemd en waar stukken van de OPR in te zien zijn. De OPR heeft een voorzitter en een secretaris uit 

haar midden gekozen. De interim-directeur van het Samenwerkingsverband sluit in veel gevallen aan 

bij de vergadering van de OPR om een toelichting te geven op de ontwikkelingen. Op afroep en 

afhankelijk van de inhoudelijke thema’s zijn de bestuursleden van het Samenwerkingsverband 

aanwezig bij de vergaderingen van de OPR. 

 

Kan iedereen lid worden van de OPR?  

De leden van de OPR moeten ouder of personeelslid zijn van een school die aangesloten is bij het 

Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert 3103. De leden van de OPR worden afgevaardigd 

door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband maar 

hoeven zelf geen lid te zijn van de medezeggenschapsraad. 
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Samenstelling OPR 

De OPR heeft 12 zetels. Er zijn 6 zetels beschikbaar voor een afvaardiging namens personeelsleden 

van de scholen in het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn er 6 zetels beschikbaar voor een 

afvaardiging namens de ouders van de betreffende scholen. De OPR-leden treden af na 4 jaar zitting 

en kunnen zichzelf op dat moment herkiesbaar stellen. 

Bij de samenstelling van de OPR wordt uitgegaan van 5 doelgroepen die vertegenwoordigd worden 

in een Kiesgroep. 

• Kiesgroep speciaal onderwijs (4 leden waarvan 1 personeelslid en 3 ouders) 

• Kiesgroep Eduquaat (2 leden waarvan 1 personeelslid  en 1 ouder)  

• Kiesgroep Meerderweert (2 leden waarvan 1 personeelslid  en 1 ouder)  

• Kiesgroep Mozon (2 leden waarvan 1 personeelslid  en 1 ouder)  

• Kiesgroep RBOB De Kempen (1 personeelslid, geen ouder)  

 

 

Samenstelling OPR 2020-2021 
 

Kiesgroep Speciaal Onderwijs:  

Marieke Buddemeijer Personeel  Aftredend en herkiesbaar 1-8-2022 

Nancy Dirkx Ouder  Aftredend en herkiesbaar 1-8-2022 

Gabriëlla Burns Ouder  Aftredend en herkiesbaar 1-8-2022 

Chez van Riel Personeel  Aftredend en herkiesbaar … 

Kiesgroep Eduquaat: 

Nellie Fiers Personeel  Aftredend en herkiesbaar 1-8-2022 

Wendy van Hoef Ouder  Aftredend en herkiesbaar … 

Kiesgroep Meerderweert: 

Henriëtte Berkvens Personeel  Aftredend en herkiesbaar 1-8-2020 

Prisca Veldhuis Ouder Voorzitter Aftredend en herkiesbaar 1-8-2022 

Kiesgroep Mozon: 

Nina Bühn Personeel Secretaris Aftredend en herkiesbaar 1-8-2020 

Lieke Kessels Ouder  Aftredend en herkiesbaar 1-8-2022 

Kiesgroep RBOB De Kempen:  

Linda Knapen Personeel  Aftredend en herkiesbaar 1-8-2024 
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Jaarverslag 2020-2021 
 

In het schooljaar 2020-2021 heeft de OPR 4 keer vergaderd.  

Bij alle bijeenkomsten is de directeur van het Samenwerkingsverband aanwezig geweest.  

 

26 oktober 2020 

Aanwezig: OPR-leden, directeur SWV, notulist 

Besproken: 

 

• Notulen vaststellen 

• Mededelingen Nicole: 

- Benoeming voor onbepaalde tijd directeur SWV 

- Verantwoording besteding middelen Passend Onderwijs 2020-2021 

- Analyse Schoolondersteuningsprofielen 

- Bijeenkomst Platform Passend Onderwijs 4 november 

• Bedrijfsvoering: 

- Jaarverslag LPO per 1 oktober 2020  

- Inzet zware ondersteuning na 1 augustus 2020, uitbreiding LPO 

- Thuiszittersregistratie per 15 september 2020  

• Aftreedschema OPR-leden  

• Vacature ouder Eduquaat 

• Communicatie met de achterban 

• Rondvraag 

 

 

3 februari 2021 

Aanwezig: OPR-leden, directeur SWV, notulist 

Besproken: 

 

• Filmpje van een andere OPR en de wijze waarop deze OPR zich presenteert, is voorafgaand 

aan vergadering gedeeld met OPR-leden: 

https://po.swv-peelland.nl/ouders/ondersteuningsplanraad-opr 

• Notulen vaststellen 

• Bespreekpunten/mededelingen Nicole (zie 9 bijlagen) 

-Jaarplan 2021 plus uitwerking POS, ter bespreking 

-Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024, ter goedkeuring 

      -Bestuursreglement, ter informatie 

      -Inzet AB na 1 augustus 2020, ter informatie 

https://po.swv-peelland.nl/ouders/ondersteuningsplanraad-opr


Jaarverslag OPR 2020-2021  

 
 

 
 

5  
 

      -Groeibekostiging 1 oktober 2020 – 13 januari 2021, ter informatie 

      -Factsheet LPO 1 oktober 2019 – 1 oktober 2020, ter informatie 

      -Thuiszittersregistratie per 15 december 2020, ter informatie 

• Jaarverslag OPR 2019-2020 

• Vacature ouder Eduquaat en RBOB 

• Communicatie met achterban 

• Rondvraag 

 

 

 

21 april 2021 

Aanwezig: OPR-leden, directeur SWV, notulist 

Besproken: 

 

• Notulen vaststellen 

• Bespreekpunten/mededelingen Nicole: 

-Bestedingsplan bovenmatige reserves  

-Tussentijdse rapportage LPO per 1 februari 2021  

-Inzet arrangementen zware ondersteuning per 1 maart 2021  

-Verantwoording zorgmiddelen schooljaar 2020-2021  

-Thuiszittersregistratie per 15 maart 2021  

-Samenwerking onafhankelijk voorzitter 

• Vacature ouder RBOB 

• Rondvraag 

 

 

 

28 juni 2021 

Aanwezig: OPR-leden, directeur SWV, notulist 

Besproken: 

 

• Notulen vaststellen 

• Bespreekpunten/mededelingen Nicole: 

-Update stand van zaken IOT 

-Jaarverslag van het bestuur 2020  

-Uitvoering bestedingsplan bovenmatige reserves SWV 

-Terugkoppeling compact onderzoek Inspectie van Onderwijs 20 mei jl. 

• Vacature ouder RBOB 

• Evaluatie gang van zaken OPR-vergaderingen afgelopen jaar 

• Datum prikken etentje OPR, juli 2021 
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• Rondvraag 

 

 

Begroting, verantwoording 
 

In het schooljaar 2020-2021 heeft de OPR kosten gemaakt voor het jaarlijkse etentje en voor inzet 

notulist.  

De OPR heeft geen gebruik hoeven maken van de vergaderfaciliteiten bij het Samenwerkingsverband 

aangezien alle overlegmomenten via Teams zijn verlopen.  

De oudergeleding van de OPR ontvangt vacatiegelden. Deze zijn opgenomen in de begroting van het 

samenwerkingsverband en worden derhalve niet opgenomen in de begroting van de OPR.  


