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Jaarverslag OPR 2017-2018 
 
 

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van een 
samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (het 
vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad 
zitten ouders en leraren, en in de vo-verbanden ook leerlingen. De leden van deze 
nieuwe raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in het 
samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden 
afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het 
samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die 
medezeggenschapsraden afkomstig te zijn. 
Bron: passendonderwijs.nl 
 
 
 
Leden van de OPR Zuidoost Utrecht komen voort uit: 

 voorzitter KSG-De Breul (personeel) 

 secretaris Jordan MLU (personeel) 

 Jordan MLU (ouder) 

 KSG-De Breul (leerling) 

 Revius (ouder)     

 Seyster college (personeel) 

 Intermezzo (personeel) 

 Schoonoord (ouder) 

 Schoonoord (personeel) 

 Aeres VMBO Maartensdijk (personeel) 

 Werkplaats VO (personeel) 

 Berg en Bosch (personeel) 

 Revius Doorn (ouder) 

 Heuvelrug VSO (ouder) 
 
De OPR heeft ook een zogenaamde “kleine OPR”. Dit is een afgevaardigde van de 
volledige OPR. Zij overleggen, mede namens de OPR, met het bestuur van het 
samenwerkingsverband. Dit is in leven geroepen om het overleg makkelijk en in de 
kleinere setting te kunnen houden. Vervolgens doet de kleine OPR verslag van deze 
bijeenkomsten aan de OPR. 
 
 
Ondersteuningsplan 
Dit jaar stond in het teken van het nieuwe ondersteuningsplan dat moest worden 
goedgekeurd. De OPR heeft  7 maal vergaderd  Bij drie vergaderingen was het 
bestuur van het samenwerkingsverband aanwezig. In de vergaderingen werd de OPR 
in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en aanbevelingen te doen over het 
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concept ondersteuningsplan. De vergaderingen van de OPR waren gewijd aan de 
inhoud van het nieuwe ondersteuningsplan. 
Uiteindelijk heeft de OPR middels een brief ingestemd met het ondersteuningsplan.  
In deze brief hebben wij nog twee aanbevelingen gedaan te weten: 
 
 
Evaluatie passend onderwijs ouders 
In januari 2019 komt er een evaluatie po voor ouders. Wij raden aan dat deze 
evaluatie wordt uitgevoerd door een externe partij. Wij willen graag meegenomen 
worden in de terugkoppeling van de resultaten. Uiterlijk juni 2019 willen wij dit 
inhoudelijk behandelen in de OPR-vergadering.  
 
Financiële transparantie 
Wij hechten er aan het huidige structurele weerstandsvermogen te heroverwegen. 
Wij hebben vraagtekens bij de verhouding van langlopende verplichtingen in 
combinatie met af te dekken risico’s op het personele vlak en de huidige 
‘oorlogskas’. Het zou jammer zijn wanneer stakeholders het gevoel van oppotten 
krijgen en de beschikbare gelden niet effectief ingezet worden. 
 
 
Huishoudelijk regelement en statuut 
We sluiten dit jaar af met het opstellen van het huishoudelijk regelement en de 
statuten van de OPR. Deze zullen begin schooljaar 2018/2019 kunnen worden 
vastgesteld. 
 
Begroting en faciliteit 
De OPR kan tijdens de vergaderingen gebruik maken van een lokaal binnen het CCZ 
aan de Graaf Adolflaan te Zeist. 
  
 
 
 
 
 
 

 

 


