Jaarverslag 2020 ondersteuningsplanraad
OPR Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek
Bezetting 2020:
Peter Kors
Elles van der Tang
Peter Wiersema
Nico Halsema
Dimitri Dumoulin
Els Vink
Claudia Slootweg
Benno Wiggers (directeur SWV)/Monica Robijns (interim directeur SWV)
Loes van Duin (secretaris OPR)
Kees van den Berg (voorzitter OPR)
Als gast: Johan v.d. Plas (voorzitter R.v.T.)
De OPR had voor 2020 vier vergaderingen gepland:
Punten die hieronder genoemd worden, worden uitvoerig uitgelegd in de notulen van
die datum, welke op de site van het SWV te vinden zijn.
30-01-2020
●

Gesprek met voorzitter toezichthoudend bestuur, Johan van der Plas

● Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2023
● Naar een nieuw ondersteuningsplan
● Naar een nieuwe directeur
●

Bezetting OPR

05-03-2020
Deze vergadering is door de Corona crisis komen te vervallen.
18-06-2020
● Naar een nieuwe directeur (stand van zaken, standpuntbepaling en acties)
● Naar een nieuw ondersteuningsplan. Bespreken en vragen over stellen
● De jaarrekening

05-11-2020
● Doelen OPR komend jaar
● Wie mandateert de OPR in de aanstelling voor de directeur bestuurder SWV
● Corona perikelen op school. Wat gebeurt er met de kwetsbare leerlingen? Welke
invloed heeft Corona op de uitvoering van de agenda passend onderwijs (APO)?
● Kennismaken met Monica Robijns
● Traject naar een nieuwe directeur bestuurder
● Het ondersteuningsplan. Wat is de planning?
● Hoe informeren we onze achterban?
● Werven OPR leden vanuit Andreas
Wat typeerde 2020
Enerzijds was er de corona crisis, die een bepalende rol speelde bij de overleggen van
de OPR, waardoor zelfs één van de bijeenkomsten kwam te vervallen. Anderzijds was er
de zoektocht naar een nieuwe directeur/bestuurder en de verandering in de
organisatiestructuur van het SWV.
Daarnaast is er uitstel gevraagd voor het presenteren van een nieuw
ondersteuningsplan, met als motivatie, dat de nieuwe directeur/bestuurder betrokken
zou moeten zijn bij het samenstellen van het nieuwe plan.
Contacten
Er zijn geen contacten met externen geweest.
Inspectie
Er is dit jaar geen contact met de inspectie geweest.
Toekomstplannen
De OPR blijft nog steeds een zoekende raad. We willen graag een serieuze
sparringpartner van de directeur/bestuurder zijn, maar lopen ook nog wel eens tegen
een gebrek aan kennis aan. Daarom willen we ons graag laten scholen in de volgende
onderwerpen: hoe kun je een ondersteuningsplan kritisch lezen, hoe kun je een
financieel plan/begroting kritisch lezen en hoe verbeter je de communicatie met de
achterban. De eerste twee punten staan voor september 2021 op de agenda.
Ook de bemensing van de OPR blijft een punt van aandacht.

