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Inleiding 

 
Sinds augustus 2013 is de ondersteuningsplanraad (verder te noemen de OPR) van het 

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland operationeel. De raad heeft instemmingsrecht op het 

ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband (verder te noemen het SWV), minimaal één keer 

per vier jaar, opstelt.  

 

De OPR wordt gevormd door enthousiaste, betrokken onderwijsprofessionals en ouders die allen 

graag willen meedenken over passend onderwijs op de scholen binnen het samenwerkingsverband 

met als doel dat voor alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs, een 

passende plek geboden kan worden. 

 

 

Samenstelling ondersteuningsplanraad 

Alle besturen, met uitzondering van Stichting Flore, hebben een afgevaardigde in de OPR. Dit houdt in 

dat er tien besturen een leerkracht of ouder hebben afgevaardigd. 

 

De samenstelling van de raad: 

 

 

Voorzitter: mevrouw G. Meijer (St. Heliomare)   

Secretaris: Mevrouw J. Harlaar (St. Sarkon)  

Penningmeester: Mevrouw J. Harlaar (St. Sarkon)  

Ambtelijk secretaris: mevrouw R. Nederbergh - Ondersteuner samenwerkingsverband 

 

Overige leden: mevrouw T. Bron (St. Meerwerf)  

 mevrouw M. Boon (St. ABBS Comenius) 

 mevrouw A. van Velthuijsen (St. Kopwerk)  

 mevrouw H. Tax (St. Schooltij)  

 de heer A. Alma (St. Suplus)  

 St. Aloysius - vacature  

 St. GPOwn – vacature  

 St. Samenwerkingsschool regio Den Helder - vacature 

  

  
 
 

Communicatie 

 De OPR is te benaderen via het mailadres info@swvkopvannoordholland.nl 
 

 Op de website van het samenwerkingsverband worden reglementen en jaarverslagen 
openbaar gepubliceerd. Ook de agenda’s en de notulen van vergaderingen worden op de site 
geplaatst.  

 

 Vanuit de OPR wordt er via de leden gecommuniceerd met de (G)MR van de verschillende 
schoolbesturen. 
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De behandelde onderwerpen 

In het schooljaar 2015-2016 is de OPR drie keer bijeengekomen om te vergaderen. De coördinator 

van het Samenwerkingsverband, Andrew Albers, heeft de bijeenkomsten van de OPR bijgewoond op 

verzoek van de OPR.  

 

Een van de belangrijkste onderwerpen is steeds het ondersteuningsplan inclusief het activiteitenplan 

en begroting geweest. Het doorlezen van en overleggen over dit plan hebben een groot deel van de 

vergaderingen in beslag genomen. De beleidsmonitor (per kwartaal) met daarin de verslaglegging van 

de vorderingen / ontwikkelingen van  / binnen het SWV is een vast agendapunt geworden. 

 

Aan het begin van het schooljaar is de werkversie 15 /16 van het ondersteuningsplan 2014/2018 

besproken. Hierbij zijn een aantal acties toegelicht waaronder het opzetten van schakelgroepen als 

verbinding tussen het voorschoolse, de peuterspeelzaal, voorschoolse kinderopvang en de jongste 

groep op de basisschool. Daarnaast zijn de ontwikkelingen rondom de opvang van niet 

Nederlandstalige kinderen die nog geen jaar in Nederland verblijven en de pilot ELO (elektronische 

Leer Omgeving) toegelicht.  

 

Gedurende de overleggen zijn ook de ontwikkelingen in de regio, die van invloed kunnen zijn op 

werkzaamheden/functioneren van het Samenwerkingsverband, aan bod gekomen. Daarnaast is het 

financiële voorstel voor een bredere inzet van de basisondersteuning voorgelegd aan de OPR. Deze 

verandering zou moeten leiden tot minder aanvragen van arrangementen, gezamenlijke 

ontwikkelingen en groei van kennis op de scholen. De OPR heeft hier haar goedkeuring aangegeven. 

 

Het SWV heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van de Wiardi Beckman Stichting (het 

wetenschappelijk bureau van de PvdA). Zij trokken het veld in om te kijken naar de uitwerking van de 

wetgeving rondom passend onderwijs in de praktijk. Er zat ook een afvaardiging van de OPR aan 

tafel.  

Daarnaast is er door de Wiardi Beckman Stichting een interview afgenomen bij de voorzitter van de 

OPR – Germy Meijer. Dit interview is gepubliceerd op de website van de Wiardi Beckman en het SWV 

Kop van Noord-Holland. Evenals het interview met de heer Jan Bot (Bestuur) en de heer Andrew 

Albers (coördinator). 

 

De bevindingen van het inspectiebezoek van 28 mei 2015 zijn besproken. Het inspectierapport zelf en 

de reactie op dit rapport van het samenwerkingsverband zijn in te zien door de OPR leden. Op 31 

maart 2016 heeft er opnieuw een inspectiebezoek plaatsgevonden. Namens de OPR hebben Anja 

van Velthuijsen en Germy Meijer deelgenomen aan het gesprek met de inspectie. Dit gesprek is goed 

verlopen. We zijn ontslagen van alle punten uit de herstelopdracht van het inspectie bezoek van 28 

mei 2015. 

 

In het voorjaar van 2016 zijn het aangepaste ondersteuningsplan 2014-2018 (werkversie 2015-2016) 

en de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de OPR. Het ondersteuningsplan is aan de hand van 

de begroting toegelicht. Het ondersteuningsplan wordt voor vier jaar vastgelegd. Jaarlijks zullen er 

enkele aanpassingen verricht worden die opnieuw ter goedkeuring aan de OPR worden voorgelegd.  

In de vergadering van 18 april 2016 heeft de OPR ingestemd met het ondersteuningsplan, 

activiteitenplan en de aangepaste begroting.  

 

Er is geconstateerd dat het lastig is om de vacatures binnen de OPR voor het schooljaar 2016-2017 in 

te vullen. De vacatures voor de Stichting Aloysius, Stichting Samenwerkingsschool regio Den Helder 

en Stichting GPOwn zijn nog niet ingevuld. 

 

Gevolgde scholing 

Dit schooljaar is er door de raad geen scholing gevolgd. 
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Begroting en verantwoording   

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft in haar begroting een faciliteit opgenomen voor de 

(administratieve) ondersteuning van de OPR. De gemaakte kosten blijven binnen het gestelde budget. 

Verder zijn er in het schooljaar 2015-2016 alleen kosten gemaakt voor deelname van één van de OPR 

leden aan het WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) congres op 11 november 2015. 

 

De OPR heeft het schooljaar 2015-2016 gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Stichting 

Kopwerk voor het organiseren van OPR bijeenkomsten. De afspraken voor het schooljaar 2016-2017 

zijn reeds gemaakt.  

 

 

 


