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Hoofddoel van de OPR 
Stichting SPPOH (Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden) 

zorgt ervoor dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden 

en kwaliteiten. Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht 

waarin dit is geregeld. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op goed 

onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De wet geeft 

scholen de verantwoordelijkheid hiervoor te zorgen. De Ondersteuningsplanraad 

(OPR) is als medezeggenschapsorgaan de kritische sparringpartner voor SPPOH. 

De OPR draagt bij aan een inhoudelijk volledig en goedgekeurd Ondersteuningsplan en monitort de voortgang, 

uitvoering en de werking van dat Ondersteuningsplan.  

 

Onderliggende doelen 
 Kwalitatief en passend onderwijs voor alle kinderen. 

 Aandacht voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan regulier onderwijs kan bieden. 

 Adviseren en ondersteunen van SPPOH in de stap naar passend onderwijs m.b.t. een goede 

basisondersteuning en extra ondersteuning. 

 Onderling uitwisseling van kennis. 

 Delen van informatie met de achterban. 

 Goede brede invulling van het onderwijs, waar zowel de 'zwakke, sterke als gemiddelde' leerlingen 

uitgedaagd worden.  

 

Terugblik 2020-2021 
In het schooljaar 2020-2021 is de OPR vijf keer bij elkaar gekomen.  

De vergaderingen zijn via Microsoft Teams verlopen. De verslagen daarvan treft u aan op de website. De 

volgende belangrijkste agendapunten hieronder werden besproken: 

 

OPR zaken 
 Overzicht samenstelling en vacatures OPR 

Er zijn vier vacatures. Marieke Kruidhof (voorzitter) verlaat per januari 2021 de OPR. 

Ook kondigt Ellen aan (einde schooljaar 20-21) de OPR te verlaten, nadat zij vanaf januari 2021 

vervangend voorzitter is geweest. 
Het nieuwe schooljaar wordt Maria Hundscheid de nieuwe voorzitter. 

Aan het einde van dit jaar nemen veel OPR leden afscheid. We blijven ons inzetten om nieuwe mensen te 

werven. 

  

Afkortingen 
 
OP = Ondersteuningsplan 
OPR= Ondersteuningsplanraad 
SPPOH = Samenwerkingsverband 
Passend Primair Onderwijs 
Haaglanden 

https://www.sppoh.nl/voor-scholen/over-ons/ondersteuningsplanraad
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 Organisatie Jaarverslag OPR 2020-2021 

Dinemarie en Runet maken wederom het jaarverslag. In juni 2022 wordt afgesproken wie het jaarverslag 

van 2021-2022 maakt. 

 Werving directeur SPPOH 

De OPR is betrokken geweest bij de werving van het kiezen van een nieuwe directeur van het SPPOH. 

De OPR had geen instemmings-of  adviesrecht hierin. 

Inspectiebezoek januari 2021 
Elke vier jaar vindt een bezoek van de inspectie plaats bij de besturen. De inspectie kijkt naar de sturing op 

kwaliteit en deugdelijk financieel beheer Drie vragen zijn hierbij van belang: 

 Hoe stuurt men op kwaliteit 

 Hoe ziet de kwaliteitscultuur eruit 

 Hoe ziet de verantwoording en dialoog eruit 

 

De OPR  stuurt een afvaardiging af voor het inspectiebezoek. 

In maart 2021 is vanuit de inspectie een conceptverslag verstuurd. Binnen de OPR is afgesproken dat, als het 

definitieve verslag ontvangen is, dit te bespreken 

     

Kwaliteitsbeleid SPPOH 
SPPOH heeft een kwaliteitsonderzoek geïnitieerd door Lotte de Goeij. Dit is terug te vinden in het document 

‘Kwaliteitszorg in SPPOH’. 
 

Meerjarenbegroting 2021-2025 
Samenwerkingsverbanden hebben de opdracht gekregen om uiterlijk in februari 2021 gezamenlijk met een plan 

van afbouw van het vermogen te komen. 
Er is een groep gevormd van VO en PO-raad en de leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden. Deze 

voeren het gesprek met de minister OCW hieromtrent. 

De verwachting is dat op 31 december 2022 de nieuwe norm bereikt moet zijn (3,5%, dit was voorheen 5%). 

Het DB heeft besloten de begroting 2020 te realiseren door middel van extra uitgave voor scholen.  

Eind 2021 is de verwachting dat het overmatig vermogen al teruggebracht is tot bijna de gestelde 3,5%. 

De begroting komt in januari 2021 ter kennisname naar de OPR. 

De verwachting is dat zonder maatregelen het eigen vermogen door de stijgende leerlingaantallen al snel 

richting € 1 miljoen gaat, het minimaal aan te houden vermogen op basis van de risicoanalyse. In 2022 is het 

omslagpunt waarbij de afdracht bekostiging SO en SBO groter is dan het bedrag dat kan worden besteed aan de 

uitvoering van het Ondersteuningsplan. Het bestuur wil de afdracht aan de basisondersteuning op peil houden. 

Dat is waarschijnlijk na 2023 niet meer haalbaar 

 

Ondersteuningsplan 2021-2025 
Elke 4 jaar stelt het samenwerkingsverband een nieuw Ondersteuningsplan op. Dat is een wettelijke taak.  
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Op basis van de evaluaties met alle groepen werd in september 2020 een hoofdlijnennotitie opgesteld, die weer 

met het veld en de OPR werd besproken. De OPR heeft instemmingsrecht op de hooflijnennotitie en het 

Ondersteuningsplan.  

Verslagen van de sessies waarin de eerste versie van de notitie is besproken zijn terug te vinden op de website 

van SPPOH.  

Twee punten krijgen extra aandacht in de notitie: 

- betrokkenheid van ouders 

- inclusief onderwijs 

 

Het lerarentekort en de coronapandemie zorgen voor extra uitdagingen bij de scholen. 

Het OP gaat naar de inspectie voor een laatste toets, daarna volgt naar verwachting in juni/juli 2021 ‘groen 

licht’ 

Positief is dat de OPR om input is gevraagd en dat de hoofdlijnennotitie en het Ondersteuningsplan ter 

instemming aan de OPR is voorgelegd. Hieruit blijkt dat we serieus worden genomen als gesprekspartner.  

In de komende jaren wil de OPR graag in gesprek over de gedachten die er zijn over inclusief onderwijs en 

ervaringen daarmee in projecten en individuele gevallen. 

Ook het monitoren van “uitzonderingsgevallen”, bijv. kinderen met een TLV SO die door omstandigheden met 

een arrangement op een reguliere basisschool blijven, ziet de OPR met enige regelmaat geagendeerd. 

De OPR stemt in januari 2021 in met het Ondersteuningsplan 2021-2025 

 

Jaarplan 2021-2022 
Er is gekozen voor een iets andere vorm. Het perspectief 2025 is opgehakt in 4 jaarringen en concreet gemaakt 

voor komend schooljaar. 

De opzet en layout is duidelijk en prettig te lezen. 
De OPR vindt het belangrijk dat het SPPOH een sturende rol neemt in plaats van alleen een faciliterende partij. 

De OPR stemt in met het jaarplan 2021-2022. 
 

Vergaderplanning 2021-2022 

 

Datum Tijdstip Betreft  

Maandag 11 oktober 2021 19.00-22.00 OPR  

Maandag 6 december 2021 20.00-22.00 OPR 

Maandag 17 januari 2022 20.00-22.00 OPR 

Maandag 21 maart 2022 20.00-22.00 OPR 

Maandag 13 juni 2022 20.00-22.00 OPR 

 

 Tien dagen voor iedere vergadering is er telefonisch overleg tussen de voorzitter en de ambtelijk 

secretaris ter voorbereiding van de vergadering. 

 Een week voor vergadering gaat de agenda naar de OPR. 

 De vergaderdag is op maandag. 
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Financiële onderbouwing 
SPPOH vergoedt 60 uren per schooljaar aan de scholen waarvan een personeelslid in de OPR zitting heeft. Het 

staat de scholen vrij om het bedrag over te maken aan de betreffende medewerker of aan te wenden voor 

vervanging. Het bedrag wordt via het betreffende bestuur aan de school beschikbaar gesteld. Ouders die zitting 

hebben in de OPR krijgen een vrijwilligersbijdrage van € 100 per bijgewoonde vergadering, met een maximum 

van € 500 per jaar. Indien de voorzitter uit de oudergeleding afkomstig is, ontvangt deze een dubbele bijdrage. 

Voor vergaderingen en bijeenkomsten en de daarbij genuttigde consumpties stelt het samenwerkingsverband 

de middelen beschikbaar.  

 

In het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende kosten gemaakt: 

Vergoedingen personeel € 17.700,00 

Vergoedingen  ouders € 4.200,00 

Overige kosten       € 150,36 

 

Totaal: € 22.050,36 

 

Samenstelling OPR schooljaar 2020-2021 
De OPR is samengesteld uit 9 ouders en 9 medewerkers van scholen binnen 

SPPOH. De scholen zijn ingedeeld in 9 delegatiegroepen, waarbinnen 1 ouder 

en 1 medewerker verkozen zijn.  

De leden van de OPR in het schooljaar 2020-2021 staan hieronder. Marieke 

Kruidhof was de voorzitter, Ellen Dijkstra-Rurup plaatsvervangend voorzitter 

en Lauraine van der Vorst (ambtelijk secretaris van SPPOH) ondersteunde de 

OPR als secretaris. Door ziekte is zij een aantal keren vervangen. 

 

De OPR bestond in 2020-2021 uit:   

 

NAAM 
DELEGATIE-

GROEP 

OUDER / 

PERSONEEL 
SCHOOL BESTUUR TAAK 

vacature Lucas Ouder  Lucas Onderwijs Lid 

Mirthe Kokshoorn  Lucas Personeel Emmausschool Lucas Onderwijs Lid 

Marieke Kruidhof 

(t/m 11 januari 

2021) 

Ebru Duman (per 15 

maart 2021) 

SCOH 

 

 

SCOH 

Ouder 

 

 

Ouder 

Da Costaschool 

 

 

Anemaschool 

SCOH 

 

 

SCOH 

Voorzitter 

 

 

Lid 

Dinemarie Leder SCOH Personeel Gerth van Wijkschool SCOH Lid 

Ellen Dijkstra-Rurup De Haagse 

Scholen 

Ouder Galvanischool De Haagse Scholen Vicevoor-

zitter 

Vacature De Haagse 

Scholen 

Personeel  De Haagse Scholen Lid 

POST/RETOURADRES 
 
OPR SPPOH  
Postbus 32341  
2503 AA Den Haag 
opr@sppoh.nl 
www.sppoh.nl 

 

mailto:opr@sppoh.nl
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Vacature A Ouder   Lid 

Marja Weber A Personeel Yunus Emre Isno Yunus Emre Lid 

Lisette Janse B Ouder St. Maartensschool Panta Rhei Lid 

Maria Hundscheid B Personeel  Panta Rhei Lid 

Aart Jan van der 

Linden  

C Ouder Kronenburgh Kronenburgh Lid 

Vacature C Personeel   Lid 

Martijn Schouten D Ouder Montessori 

Leidschenveen 

Montessori Stichting 

Vreugd en Rust 

Lid 

Kathy 

Demeulenmeester 

D Personeel Montessori 

Leidschenveen 

Montessori Stichting 

Vreugd en Rust 

Lid 

Jasper Hoogendoorn SO Ouder De Strandwacht De Haagse Scholen Lid 

Karin ten Hoopen SO Personeel De Strandwacht De Haagse Scholen Lid 

Marjoleine Hofland SBO Ouder De Bonte Vlinder De Haagse Scholen Lid 

Runet van Beek SBO Personeel Het Mozaïek SCOH Lid 

 

Delegatiegroepen: 

1. De MR-en van de scholen van Lucas Onderwijs 

2. De MR-en van de scholen van SCOH 

3. De MR-en van de scholen van De Haagse Scholen 

4. De MR-en van de scholen van de overige besturen A: Zuidwester, Rosa-School, Petrus Donders, De 

Buutplaats, Koningin Beatrixschool, Yunus Emre, Al Qoeba, Algemene Hindoeschool, Shri Vishnu School, 

Tamar 

5. De MR-en van de scholen onder de overige besturen B: de scholen van Panta Rhei. 

6. De MR-en van de scholen onder de overige besturen C: Schoolvereniging Wolters, Haagsche School 

Vereeniging, Willemspark, Montessori Waalsdorp, De Vrije School,  Duinoord-School, Willem De Zwijger, 

Montessori Houtwijk, Chr Montessorischool, 1e Ned Montessorischool, Vrije School Wonnebald, 

Kronenburgh 

7. De MR-en van de scholen overige besturen D: Christoffel, Nieuw Vreugd & Rust, Montessori 

Leidschenveen, de Fontein, de Zonnestraal, Petrusschool, Basisschool De Piramide, Mariaschool,  

Godfried Bomansschool,  ’t Prisma, Steenvoorde, Wethouder Brederodeschool, De Akker 

8. De MR-en van de scholen voor speciaal onderwijs (SO) 

9. De MR-en van de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) 


