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Jaarverslag Ondersteuningsplanraad SPPOH 2017-2018 
 
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 SPPOH, met als doel dat er een inhoudelijk volledig en goedgekeurd 
Ondersteuningsplan (OP) ligt. De OPR monitort 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. 
• 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 2017-2018 
In het schooljaar 2017-2018 is de OPR vijf keer bij elkaar gekomen: 

25-09-2017  15-01-2018  28-05-2018 
13-11-2017  28-05-2018 

De volgende belangrijkste agendapunten hieronder werden besproken: 
 
Organisatie en werkwijze SPPOH 
Wat betreft de organisatie en de werkwijze in het samenwerkingsverband ligt de regie nu bij de scholen.  
Scholen werken met MDO’s (Multi Disciplinair Overleg). Elke TLV (toelaatbaarheidsverklaring S(B)O) moet zijn 
voorzien van een tweetal deskundigenadviezen. Een enkele keer is er een discrepantie tussen onze werkwijze en 
het oordeel van de geschillencommissie. Bij arrangementen gaat het gemiddeld om bedragen van ongeveer  
€6000,-. Het nieuwe ondersteuningsplan ademt een andere toon en werkwijze. De school is leidend en het 
samenwerkingsverband monitort, ook om in de gaten te houden of punten van onvrede uit het verleden zijn 
opgelost. 

 
Het opvullen van vacatures in de OPR 
Door actief mails te sturen naar alle MR-en werden een aantal vacatures opgevuld binnen de OPR. MR-en werden 
hierover benaderd. Er zijn nog steeds zeven vacatures. Het is belangrijk om vanuit alle geledingen een stem in 
de OPR te hebben. Verdere acties zijn: 
• Schoolbesturen benaderen 
• Website 
• IB-netwerk 

  

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



 

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad SPPOH 2017-2018 
 2 

 
 

Bespreking  en instemming begroting SPPOH 
De OPR heeft de jaarbegroting over 2018 van SPPOH 
besproken. Hierbij heeft de raad inzicht gekregen in de doelen 
die beoogd worden met deze begroting. Bekostigingsbedragen 
voor ondersteuning zijn landelijk vastgesteld. De OPR neemt 
kennis van de maandcijfers en de toelichting. 
De reservepositie is nog steeds (te) riant. De bedragen t.b.v. 
het SO (niveaus) zijn inmiddels opgehoogd. Er zal meer geld 
worden besteed in het veld. De bekostiging van de 
adviesfunctie S(B)O is verhoogd. Er wordt ruim gebruik 
gemaakt van de operatie verhoging YLV-categorieën.  

 

 
In het verleden dreigde de schoolorganisatie te worden uitgehold, door de externe inzet van medewerkers. Er is 
nu weer meer gelegenheid voor specialistische hulp in de school. De OPR is geïnformeerd over deze voorlopige 
begroting met de kanttekening dat financiële middelen voor crisisopvang dienen te worden gereserveerd. 

 
De leden van de OPR nemen kennis van de begroting 2018. Het jaar 2018 sluit af met een tekort. Doordat de 
korting op de verevening gaat eindigen hebben we in de komende jaren zo’n drie miljoen meer te besteden. De 
aansturing en bekostiging van SMW gaat terug naar de gemeente. Er zal fors worden geïnvesteerd in scholing 
van medewerkers en intern begeleiders. 

 

Project hoogbegaafden 
De doelstelling van het project is om aanbevelingen (deels in de vorm van voorstellen voor pilots) op te stellen 
voor het bestuur van het swv SPPOH over de wijze waarop het swv SPPOH kan voldoen aan de wettelijke 
verplichting om een dekkend en passend onderwijsaanbod te hebben voor alle hoogbegaafde leerlingen met 
extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte(n). Op dit moment wordt veel kennis vergaard door netwerken en 
scholing. Wat is al aanwezig in de regio en bij de verschillende scholen en instanties?  

 
Vooruitblik 2018-2019 
De OPR 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, zijn akkoord bevonden. Monitoring volgt. 
• Ouders en kinderen. Het meten van tevredenheid van ouders over passend onderwijs in het algemeen en 

arrangementen in het bijzonder. 
• OPR reglement vernieuwen. 
• 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. Nu is er nog ‘tussen plek en plaats’. 
Beleid wordt ontwikkeld en verbeterd. 

• In het plan is nog onvoldoende duidelijk gemaakt welke taken de SO en SBO scholen hebben en hoe ze 
hiervoor structureel gefinancierd worden. 

• Hoogbegaafdheid. De OPR vindt de term ‘monitoring’ te zwak en vraagt om een beleid, waarin de 
hoogbegaafden een aanpak krijgen om ook voor hun het onderwijs passend te maken op alle scholen. 

 

Eén ding is voor de OPR heel helder: 
communicatie van en naar het werkveld 
staat hoog op onze prioriteitenlijst.  
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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De ondersteuningsplanraad besluit om als nadere uitwerking van het ondersteuningsplan 2017-2021 -op 
voorstel van het bestuur- jaarlijks in mei een besluit te nemen inzake de vaststelling van de faciliteitenregeling 
en het werkplan voor het daaropvolgende schooljaar. De in de faciliteitenregeling opgenomen regelingen en 
bedragen vervangen hetgeen in het ondersteuningsplan 2017-2021 is opgenomen. 

 

Vergaderplanning 2018-2019 
 

Donderdag  4-10 9.00u-10.00u Voorbereiding OPR 
Maandag   15-10 20.00u-22.00u OPR 
Donderdag  6-12 16.00u-17.00u Voorbereiding OPR 
Maandag   17-12 20.00u-22.00u OPR 
Donderdag  7-03 15.30u-16.30u Voorbereiding OPR 
Maandag   18-03 20.00u-22.00u OPR 
Dinsdag     11-06 16.00u-17.00u Voorbereiding OPR 
Maandag   17-06 20.00u-22.00u OPR 

 
• Tien dagen voor iedere vergadering is er vooroverleg. 
• Een week voor vergadering gaat de agenda naar de OPR. 
• De vergaderdag is op maandag. 

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

 
In het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende kosten gemaakt: 
Vergoedingen personeel en ouders:   € 16.562,-- 
Representatie:    €      363,-- 
Totaal:     € 16.925,-- 

 
 

Communicatie 
De verslagen van de overleggen worden via de website van het SPPOH gepubliceerd, zie http://www.sppoh.nl/. 

Tevens heeft de OPR gecommuniceerd met de MR-en van de aangesloten scholen. 
 
 
 
 
 

 

http://www.sppoh.nl/
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Samenstelling OPR schooljaar 2017-2018 
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 2017-2018 staan hieronder. 
Marieke Kruidhof was de voorzitter, Patricia Eekhof plaatsvervangend 
voorzitter en Wim van Grol was de ambtelijk secretaris van de OPR.  
 
In de laatste vergadering is er afscheid genomen van Wim van Grol. Hij is bedankt voor zijn enorme inzet. Zijn 
taak als ambtelijk secretaris wordt overgenomen door Lauraine van der Vorst. De OPR is bereikbaar via de 
contactinformatie in het kader. 
 
 
 

Naam 

 

Roepnaam 

 

Delega-
tie 

 

O / P 

 

School 

 

Bestuur 

 

      
 
 Hr.  Koffijberg  Jeroen  Lucas  Ouder  Paradijsvogel  Lucas  

 Hr. Breijer Arjan Lucas Personeel  
Vlieger ( per 01-02-18 
gestopt) Lucas 

        

 Mw. Kruidhof  Marieke  SCOH  Ouder  Da Costaschool  SCOH  
 Mw. Leder Dinemarie SCOH Personeel  Dr. J.A. Gerth van Wijkschool SCOH 
        

 Mw. Dijkstra-Rurup   Ellen  DHS  Ouder  Galvanischool  DHS  

 Mw. Eekhof Patricia DHS Personeel  
OBS Erasmus ( per 01-05-18 
gestopt) DHS 

           

 Vacature    A  Ouder      

 Hr. Belhaj Mostafa A Personeel  
Yunus Emre ( alle keren 
afwezig) Isno Yunus Emre 

        

 Vacature    B  Ouder    Panta Rhei  
 Mw. Pronk Irene B Personeel  Basisschool de Tandem Panta Rhei 
        

 

Mw. Van der Zee 
 
Mw. Pisam  

Marieke 
 
Sharon 

 
 
 

C 
  

 
Ouder 
  

Kronenburgh ( per 26-09-18 
gestopt) 
Per 15-01-2018  

Kronenburgh 
 
  

 Vacature  C Personeel    
           

 Vacature    D  Ouder      
 Vacature  D Personeel    
        

 Vacature    SO  Ouder      
 Vacature   SO Personeel      
           

 Mw. Hofland  Marjoleine  SBO  Ouder  De Bonte Vlinder  DHS  
 Mw. Van Beek Runet SBO Personeel  Het Mozaïek SCOH 
             

  

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

mailto:opr@sppoh.nl

