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Jaarverslag Ondersteuningsplanraad SPPOH 2016-2017 

Hoofddoel van de OPR 

Het Samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) is verantwoordelijk voor 

het creëren van de optimale context voor leerlingen in het primair onderwijs. Uitgangspunt van SPPOH is 

'regulier waar het kan en speciaal als het moet'. De Ondersteunings Plan Raad (OPR) is als 

medezeggenschapsorgaan de kritische sparringpartner voor het SPPOH, met als doel dat er een inhoudelijk 

volledig en goedgekeurd Ondersteuningsplan (OP) ligt. De OPR monitort 

op de voortgang, uitvoering en de werking van het Ondersteuningsplan. 

 

Onderliggende doelen  

- Kwalitatief  en passend onderwijs voor alle kinderen. 

- Aandacht voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan 

regulier onderwijs kan bieden.  

- Vroeg-signalering en ondersteuning van ouders en kinderen.  

- 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 2016-2017 

In het schooljaar 2016-2017 is de OPR zes keer bij elkaar gekomen:  

 26-09-2016    13-03-2017 

 21-11-2016    27-03-2017 

 16-01-2017   22-05-2017.  

 

 

De volgende belangrijkste agendapunten hieronder werden besproken:  

 

 Goedkeuring van het ondersteuningsplan 2017-2021 

  Het Ondersteuningsplan is het beleidsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De 

  eerste fase was de houtkoolschets. Deze bevatte analyses en mogelijke richtingen. Deze schets werd in 

  september/november in de OPR besproken. ‘Vanaf januari vond verdere concretisering plaats in de 

  ‘Hoofdlijnennotitie Ondersteuningsplan 2017-2021’ In maart is er een implementatieplan geschreven 

  zodat het het nieuwe Ondersteuningsplan op een juiste en goede wijze wordt geïmplementeerd. De 

  Raad is akkoord gegaan met het Ondersteuningsplan voor de periode 2017-2021.  Hieraan zijn een 

  aantal voorwaarden gesteld, zie vooruitblik 2017-2018. In mei heeft de formele goedkeuring plaats 

  gevonden. 

  

Afkortingen 
OP:  Ondersteunings Plan 
OPR:  Ondersteunings Plan 

Raad 
SPPOH: Stichting Passend 

Primair Onderwijs 
Haaglanden 
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 Het opvullen van vacatures 

  Door actief mails te sturen naar alle MR-en werden een aantal vacatures opgevuld binnen de OPR. 

  Helaas bleven drie vacatures vacant. MR-en werden hierover benaderd. Het is belangrijk om vanuit alle 

  geledingen een stem in de OPR te hebben 

 

 Werving directeur SPPOH  

  Uit de eerste werving is geen geschikte kandidaat gevonden. 

  Tijdens de tweede werving is Drs. E. (Bert) Klompmaker aangenomen. 

 

 Bespreking  en instemming begroting SPPOH 

  De OPR heeft de jaarbegroting over 2017 van SPPOH besproken. Hierbij heeft de raad inzicht gekregen 

  in de doelen die beoogd worden met deze begroting.   

  Bekostigingsbedragen voor ondersteuning zijn  

  landelijk vastgesteld. Omdat er meer baten  

  beschikbaar zijn gekomen kan de bijdrage voor de 

  basisondersteuning worden verhoogd. Ook wordt 

  meer geldt gereserveerd voor arrangementen.  

  De OPR is akkoord gegaan met deze voorlopige  

  begroting met de kanttekening dat financiële  

  middelen voor crisisopvang dienen te worden  

  gereserveerd. 

 

Vooruitblik 2017-2018 

De Raad gaat akkoord met het Ondersteuningsplan voor de periode 2017-2021.  Hieraan zijn een aantal 

voorwaarden gesteld, die komen aan bod tijdens de vergaderingen van de OPR.  

 Denk- en werkkader toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO, gezien de conceptstatus is deze nog niet akkoord 

bevonden.  

 Ouders en kinderen. De OPR zou graag zien dat in de komende jaren gezocht wordt naar mogelijkheden om de 

tevredenheid van ouders over passend onderwijs in het algemeen en arrangementen in het bijzonder te meten. 

 Crisissituaties. De OPR zou graag in de aanpak terug zien dat échte crisissituaties a la minute worden opgepakt 

en dat overige situaties via preventieve weg wordt benaderd. 

 In het plan is nog onvoldoende duidelijk gemaakt welke taken de SO en SBO scholen hebben en hoe ze hiervoor 

gefinancierd worden.  

 Hoogbegaafdheid. De OPR vindt de term ‘monitoring’ te zwak en vraagt om een project dat ingaat op: 

  a.  Is er in Haaglanden een groep bijzonder hoogbegaafde leerlingen die aan een arrangement 

   niet voldoende hebben? 

  b.  Zo ja, hoe groot is deze groep? 

 c.   Welke oplossingen zouden mogelijk zijn voor deze groep 

 

 Twee weken voor iedere vergadering is er vooroverleg.  

 Tien dagen voor vergadering gaat de agenda naar de OPR.  

 De vergaderdag is op maandag. 

Eén ding is voor de OPR heel helder: 

communicatie van en naar het 

werkveld staat hoog op onze 

prioriteiten lijst. Als er vragen zijn 

kunnen deze altijd via de MR van de 

huidige school of rechtstreeks aan de 

OPR worden gesteld.  
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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 €500,-- per schooljaar. Indien de voorzitter en  / of de 

secretaris uit de oudergeleding afkomstig zijn, ontvangen zij een dubbele bijdrage. 

Andere kosten, zoals bijvoorbeeld studiekosten t.b.v. scholing m.b.t. medezeggenschap, juridisch advies en 

representatiekosten worden rechtstreeks bij het samenwerkingsverband gedeclareerd. Voor vergaderingen en 

bijeenkomsten en de daarbij genuttigde consumpties stelt het samenwerkingsverband de middelen beschikbaar. 

In het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende kosten gemaakt: 

Vergoedingen personeel en ouders:  € 26680,--  

Representatie:    €       90,-- 

Training:     €     100,-- 

Totaal:     € 26870,-- 

 

Communicatie 

De verslagen van de overleggen worden via de website van het SPPOH gepubliceerd, zie 

http://www.sppoh.nl/opr Tevens heeft de OPR gecommuniceerd met de MR-en van de aangesloten scholen. 
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Samenstelling OPR schooljaar 2016-2017 

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 2016-2017 staan 

hieronder. Marieke Kruidhof was de voorzitter, Dominik Domicus plaatsvervangend 

voorzitter en Gilsonia Plak was de secretaris van de OPR. De OPR is bereikbaar via 

de contactinformatie in het kader hiernaast.  

 

 

Naam Roepnaam Delegatie O / P School Bestuur 

Hr.  Koffijberg Jeroen Lucas Ouder Paradijsvogel Lucas 

Hr. Breijer Arjan Lucas Personeel Vlieger Lucas 

Mw. Kruidhof Marieke SCOH Ouder Da Costaschool SCOH 

Mw. Leder Dinemarie SCOH Personeel Dr. J.A. Gerth van Wijkschool SCOH 

Mw. Domicus Dominik DHS Ouder Mont Valkenbos DHS 

Mw. Eekhof Patricia DHS Personeel OBS Erasmus DHS 

Vacature   A Ouder   

Hr. Belhaj Mostafa A Personeel Yunus Emre Isno Yunus Emre 

Hr. Potjer Christiaan B Ouder Lusthof Panta Rhei 

Mw. Pronk Irene B Personeel Basisschool de Tandem  Panta Rhei 

Mw. Van der Zee Marieke C  Ouder Kronenburgh Kronenburgh 

Mw. Damen Cathalyne C  Personeel ENMS Rijnlands 

Vacature   D Ouder   

Mw. Paulides Tessa D Personeel Steenvoordeschool Librijn 

Mw. Dijk Judith SO Ouder ENBS DHS 

Vacature  SO Personeel   

Vacature   SBO Ouder     

Mw. Van Beek Runet SBO Personeel Het Mozaïek  SCOH 

 

 
POST/RETOURADRES  
 
OPR SPPOH 
Regulusweg 11  

2516 BA Den Haag.  

 

opr@sppoh.nl 

www.sppoh.nl/opr  

 


