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Voorwoord  

 

Voor u ligt het jaarverslag van de ondersteuningsplanraad van het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk. Het 

samenwerkingsverband heeft conform de regelgeving een ondersteuningsplanraad (OPR) 

ingericht, samengesteld uit ouders en het personeel van de diverse scholen uit het 

samenwerkingsverband. De raad fungeert als klankbordgroep voor het 

samenwerkingsverband. Voor het reglement van de ondersteuningsplanraad wordt 

verwezen naar de website van het SWV Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk. Met dit 

jaarverslag probeert de OPR inzicht te verschaffen in haar werkzaamheden en daar 

tevens verantwoording over af te leggen. Dit verslag bevat de gegevens van het jaar 

2022. 

 

  



 

 

 

 

 

 

De leden van de OPR in het jaar 2022 

 

Naam Bestuur Functie 

Marianne Bovendeur Florion Leerkracht 

Josina Post Zonnebloem Leerkracht 

Hilde Romkes Rehoboth Ouder 

Berber Kriek Aves Ouder 

Janet Slomp (adviserend lid)  De Klimboom (Aves) Leerkracht 

Wendy Roowaan Aves Leerkracht 

Vacant Eduvier Ouder 

 

 

Algemeen 

 

De OPR is vier keer bijeen gekomen voor een vergadering. Deze vergaderingen vielen op 

de volgende data: 17-02-2022, 09-06-2022, 06-09-2022, 08-12-2022 

 

Een afvaardiging van de OPR heeft een GMR vergadering bijgewoond van de 

schoolvereniging Rehoboth op 26 september 2022. 

 

Vanaf dit kalenderjaar wordt de OPR versterkt door een leerkracht van Florion; Marianne 

Bovendeur. Willem Fruijtier, adviserend lid van de Klimboom is vervangen door Janet 

Slomp.  

 

Marianne Bovendeur heeft de OPR verlaten bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2022-

2023, i.v.m. een baan buiten het samenwerkingsverband. Er is geen vervanging 

gekomen in het kalenderjaar 2022. 

 

De voorzitter van het bestuur van het samenwerkingsverband, Kristiaan Strijker, is één 

keer aangesloten bij de vergadering.  

 

  



 

 

 
 

 

 

 

Jaarverslag 

 

 

Jaarplan 

Alle speerpunten die in het jaarplan zijn opgenomen, zijn tijdens de vergaderingen 

verduidelijkt. Tevens is de begroting verduidelijkt.  

 

Hoogbegaafdheid 

In november 2021 heeft een ouder contact gezocht met de OPR. Zij is voorzitter van een 

hoogbegaafdheids-oudergroep waarvan de kinderen begaafd zijn.  

De voorzitter en een ouder hebben hier met twee afgevaardigden van de OPR informeel 

in juli 2022 over gebrainstormd. De oudergroep pleit voor een HB klas in een reguliere 

school (of 2), zodat de kinderen wel onderdeel uit blijven maken van de maatschappij.  

De oudergroep vindt tevens dat het onderwijsaanbod niet voldoende is in de polder. Deze 

conclusie wordt getrokken, omdat minimaal 8 gezinnen onderwijs hebben gezocht buiten 

de polder. De ouders krijgen hier geen reiskostenvergoeding voor. De gemeente geeft 

deze beschikking niet af, omdat het samenwerkingsverband aangeeft dat het 

onderwijsaanbod voldoende is in de polder. Twee speerpunten binnen het 

samenwerkingsverband worden momenteel uitgewerkt: 

- Aanzwengelen van samenwerking in de dorpen op HB-vlak, 

- Oriëntatie op een nieuwe plusklas groep 5.  

 

Inspectie  

De Inspectie is in het jaar 2022 op bezoek geweest bij het samenwerkingsverband. Er 

werd ingezoomd op de doelmatige inzet van de middelen. De voorzitter en een lid van de 

OPR hebben tevens gesproken met de inspecteurs. Het thema bezoek was geen 

beoordelingsbezoek.  

   
Taxivervoer 

Er zijn veel problemen rondom het taxivervoer van kinderen die vervoerd moeten worden 

vanaf hun woonadres naar hun school. De gemeente heeft het gehele jaar 2022 het niet 

voor elkaar gekregen om meer en beter personeel op de taxi’s te zetten. Dit baart de 

OPR zorgen.  

 

Comsi 

De OPR is regelmatig meegenomen in de stand van zaken van de nieuwe website voor 

het samenwerkingsverband. Comsi maakt de website. De OPR heeft enige inspraak 

gekregen.  



 

 

 

Betrokkenheid ouders versterken 

De directeur van het samenwerkingsverband en de OPR vinden 

het belangrijk dat ouders meer betrokken worden in het proces 

naar een mogelijke verwijzing van hun kind naar het sbo of so. 

Vanaf het kalenderjaar 2022 kunnen de ouders aanwezig zijn bij de gesprekken met de 

toewijzingscommissie. Ouders grepen die kans aan. Een aantal OPR leden heeft te horen 

gekregen dit dat erg gewaardeerd wordt door de ouders.  

 

Bekendheid bij de MR en GMR 

De OPR wil al enkele jaren wat meer ‘bekendheid’ bij de verschillende MR-en en GMR-en. 

Vanaf 2022 krijgen de MR-en van iedere stichting het jaarverslag van de OPR 

opgestuurd.  

 

Wijzigingen OPR-leden in het lopende kalenderjaar van 2022 

Marianne Bovendeur heeft halverwege het jaar 2022 de OPR moeten verlaten, omdat zij 

een baan binnen een andere stichting heeft aangenomen. Er is nog geen vervanging voor 

haar.   

 

 

 


