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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2019-2020 van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van            
Samenwerkingsverband 28.04. De OPR is het medezeggenschapsorgaan voor SWV         
28.04, bestaande uit afgevaardigde onderwijsprofessionals en ouders van de vier          
deelnemende stichtingen. De voornaamste taak van de OPR is het beoordelen van het             
ondersteuningsplan en daarop instemming verlenen. 

Afgelopen jaar is de OPR twee maal bij elkaar geweest. Op 26 november 2019 en               
10 juni 2020 heeft de OPR vergaderd. De jaarlijkse scholing is niet doorgegaan in              
verband met de lockdown. Hieronder volgt een samenvatting van hetgeen tijdens deze            
bijeenkomsten besproken is. 

De OPR en de directie van het SWV werken constructief samen om de leerlingen              
in de Hoeksche Waard passend onderwijs te bieden. De directie staat open voor de              
adviezen en vragen van de OPR. 
 
Leden OPR 
 
● Van De Leeuwenhartschool is geen ouder afgevaardigd in de OPR. 
● Silke van der Bijl, personeelsgeleding Leeuwenhartschool, is niet langer werkzaam          

bij ons samenwerkingsverband en stopt met de OPR. Esmee Janssen heeft één            
vergadering bijgewoond als vervangster van Silke. Dit is mogelijk slechts eenmalig.  

● Mariska Westdijk zal naast haar functie als directeur Onderwijs & Identiteit van CSG             
De Waard de taak van directielid SWV vervullen. Zij vervangt Rien Strootman. 

● Louise de Pauw neemt als personeelslid van De Hoeksche School afscheid van de             
OPR. Zij gaan genieten van haar pensioen. 

● Lisette Schipper vertegenwoordigt de ouders van CSG De Waard als vervangster           
van Rita Roodenburg. 

● Ruud van Lent stopt als ouderlid namens De Hoeksche School. Ruud gaat verhuizen             
en zal niet meer woonachtig zijn in de Hoeksche Waard. 

De functie van secretaris is vacant. Debbie en Ester hebben dit jaar allebei een              
vergadering genotuleerd. 
 
Scholing 
 
Dit schooljaar heeft geen scholing plaatsgevonden. In verband met de lockdown is het             
plannen van een moment van scholing uitgesteld. Van uitstel kwam afstel. 

 
Behandelde onderwerpen 
 
Thuiszitters:  
Het onderwerp thuiszitters staat hoog op de agenda van de OPR. De directie van het               
samenwerkingsverband heeft bijlage 7 toegevoegd aan het OP, ‘Wie is aan zet?            
Maatwerk bij onderwijstijd’. In dit document staat beschreven welke verantwoordelijkheid          
het SWV neemt ten aanzien van leerlingen die (deels) thuis zitten en geen onderwijs op               
school volgen.  

Van de Hoeksche school en CSG de Waard zijn er in juni 2019 twee leerlingen               
die niet naar school gaan. Hoewel in de media anders naar voren wordt gebracht, komen               
de kinderen die van de zorgboerderij de Peerdegaerdt en Plukhoek Mookhoek gebruik            
maken niet uit de Hoeksche Waard. 
 
Inspectiebezoek:  
De inspectie heeft gesproken met Louise, Joyce en Marjon. Er zijn vier aandachtspunten             
naar voren gekomen. 
1. Terugplaatsingsbeleid SBO leerlingen 
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Actief beleid voor terugplaatsing naar het regulier onderwijs wordt gemist. De           
directie ziet dit als een zaak van ouders en school. Men kan echter ook voor actief                
beleid kiezen en dit vastleggen in het OP. Vanwege de verdichting van de             
problematiek komt terugplaatsing momenteel zelden voor. 

2. Niet registreren van OPP’s 
De vraag rijst welke consequenties het niet uitwisselen van OPP’s in Bron heeft?             
Geeft dit een vertekend beeld van ons samenwerkingsverband en de          
ondersteuning die kinderen krijgen? We maken geen OPP’s, wel goede          
handelings- of ondersteuningsplannen. 

3. Thuiszitters 
Thuiszitters en gedeeltelijk thuiszitters zijn een zorg. Deze zorg wordt in mindere            
mate gedeeld door de directie. De directie is strikt in wat thuiszitters zijn, namelijk              
kinderen die helemaal geen onderwijs volgen. Er is echter een aantal leerlingen in             
het SWV die slechts deels onderwijs volgen.  

4. Medezeggenschapsorgaan 
De OPR en het toezichthoudend bestuur (TB) hebben nu zelden contact hoewel            
dit een vruchtbare samenwerking kan zijn. De bevordering van de samenwerking           
OPR en TB kan op eigen manier vormgegeven worden. 

De inspectie is tevreden over hoe ons SWV vorm geeft aan passend onderwijs in de               
regio. Iedereen is trots! 
 
Toezichthoudend bestuur:  
Naar aanleiding van het gesprek met de inspectie is contact gezocht met de dhr. Steven               
van Wijk, voorzitter en toezichthoudend bestuurslid van het samenwerkingsverband.         
Afgesproken is om met een afvaardiging van de OPR en een afvaardiging van het              
toezichthoudend bestuur bij elkaar te komen. Het beste moment hiervoor is na de OPR              
vergadering en voor de vergadering van het algemeen bestuur (AB). 

Een eerste bijeenkomst met de OPR en het TB heeft plaatsgevonden op 23 juni              
2020. Joyce, Jovanka en Steven zijn bij elkaar gekomen om van gedachte te wisselen              
over de verschillende onderwerpen op de agenda van het samenwerkingsverband. 
 
Besteding versterking basisondersteuning:  
De OPR vraagt om inzicht in waar de scholen de gelden voor de versterking van de                
basisondersteuning aan uitgeven. De gelden worden zinvol ingezet voor passend          
onderwijs. Maar liefst 77% personele inzetting, bijvoorbeeld door de inzet van           
onderwijsassistenten. Daarnaast worden de gelden ingezet voor professionalisering - met          
name teamscholing -, externe expertise voor ondersteuning niveau 2, en materialen           
(lesmateriaal, chromebooks). 
 
Corona:  
Covid-19 en de coronamaatregelen hebben ook invloed gehad op de OPR. De jaarlijkse             
scholing is uitgesteld. Ook heeft de OPR voor het eerst met elkaar online vergaderd. In               
het bestuursverslag en de jaarrekening van het samenwerkingsverband is aandacht          
besteed aan Covid-19. De verwachte gevolgen van de pandemie en resultaten staan            
beschreven. Voor een onderwijsinstelling is het financiële risico vele malen minder dan            
voor anderen instellingen. 
 
Financiën 
 
Dhr. Rien Strootman verzorgde als directielid van het SWV de financiën. Dhr. Jan             
Baggerman heeft dit overgenomen. De OPR heeft eerder verzocht om de financiële            
stukken inzichtelijker te presenteren. Hier is gehoor aan gegeven. Dhr. Baggerman heeft            
tijdens de vergaderingen de financiële stukken gepresenteerd en helder toegelicht. 
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Vanuit de OPR waren er dit jaar geen onbeantwoorde vragen of           
noemenswaardige financiële vraagstukken. De helderheid van de toelichting heeft hier          
zeker aan bijgedragen. 
 
Vooruit kijken 
 
Schooljaar 2020-2021 start de sollicitatieprocedure voor het vinden van een nieuwe           
directeur van het samenwerkingsverband. Ook zal een procedure gestart worden voor           
het vinden van nieuwe leden voor de ondersteuningscommissie. De OPR denkt graag            
mee. 
 
Wij kijken uit naar de start van de bouw van het nieuwe kenniscentrum in Oud-Beijerland.               
Wij zullen met interesse volgen hoe passend onderwijs vorm krijgt en relevante vragen             
stellen aan de directie bij de totstandkoming van de samenwerking tussen de            
verschillende partijen in het gebouw. Met name de samenwerking tussen beide SBO’s,            
die mede bekostigd worden door het SWV, is interessant. 
 
Corona heeft een behoorlijke impact op het onderwijs in Nederland. Het sluiten van de              
scholen, onderwijs op afstand, leerkrachten die soms frequent en soms langdurig afwezig            
zijn. Welke gevolgen heeft dit voor de leerlingen, voor hun prestaties, hun welbevinden             
en, als gevolg daarvan, voor het realiseren van passend onderwijs? 
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