Jaarverslag schooljaar 2020-2021 OPR Samenwerkingsverband VO 2801
Inleiding
Hieronder volgt een kort verslag van de activiteiten van de OPR van juni 2020 tot juni 2021.
Mutaties leden / wie is wie
Van juni 2020 tot juni 2021 waren de volgende personen betrokken bij de OPR: de voorzitter dhr
Geertsema (DVC-ouder) als technisch voorzitter; de voorzitter Linda v/d Zwaan (docent Vlietland College)
en Jos Bauman (docent Waterland) als vicevoorzitter. De andere OPR-leden waren: Theodoor Raaphorst
(ouder Visser ’t Hooft), Ruud Ansink (ouder Het Metrum), Femke Hameetman (ouder Leonardo College,
Stedelijk Gymnasium, Vlietland College), Esther van Duuren (docentassistente Adelbert College, inmiddels
afgetreden)), Joyce Grimmelikhuizen (ouder Bonaventura Burg, inmiddels afgetreden)), Marco David
(OOP’er Marecollege), Niels Piersma (ouder Leystede), Wendy van Eyck (ouder Da Vinci, inmiddels
afgetreden), Jean Merlet (docent Adelbert College) en Janette Verboon (notulist/secretaresse SWV VO
Leiden). Tevens was de MR ook aanwezig bij de vergaderingen: Carla Quispel (docent Delta, inmiddels
afgetreden) en Marja Schneider (orthopedagoog SWV Leiden).
Wijzigingen in wet
Per 1 januari 2017 is de Wet Versterking Bestuurskracht ingegaan die ook voor de OPR geldt. Een
belangrijke verandering is dat de interne toezichthouder wordt omgezet in een onafhankelijk
toezichtorgaan. De OPR heeft dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van haar recht op een bindende
voordracht van een lid van de RvT.
Vergaderingen:
In 2020 (vanaf juni) is de OPR vier keer bij elkaar gekomen en in 2021 drie keer (tot de zomervakantie
gerekend). De OPR-leden hebben in het najaar van 2020 deelgenomen aan de Benoeming Advies
Commissie (BAC) van zowel de onafhankelijke voorzitter als lid van RvT. Joost Vreuls (adviseur
Versterking Medezeggenzeggenschap) was op uitnodiging van de OPR aanwezig bij een vergadering.
Belangrijkste agendapunten waren:
-

Nieuw governance Samenwerkingsverband. Er is een nieuwe externe onafhankelijke
voorzitter RvT gekomen, Rob van Beek. De directeurenoverleg heeft meer formele status en
de OPR heeft een kandidaat voor de RvT voorgedragen, Marit Maij.
De OPR was vertegenwoordigd in de BAC van zowel de voorzitter als de kandidaat. Profiel
van lid RvT was conform stakeholdersprofiel
De OPR heeft ingestemd met aanvullingen op het Ondersteuningsplan n.a.v. herstelopdracht
van Onderwijsinspectie.
Medezeggenschapstatuut, medezeggenschapreglement en huishoudelijk regelement OPR zijn
vastgesteld.
Plan van aanpak om afbouw van reserves van het SWV te versnellen, is akkoord bevonden.

Eventueel speerpuntenbeleid voor komend jaar / komende jaren
De OPR wil graag dat alle zetels van de OPR opgevuld gaan worden, dit is al sinds de oprichting van de
OPR een wens. Daarnaast blijft de OPR zich inzetten voor en met het Samenwerkingsverband om de blik
van ouders/docenten op Passend onderwijs te versterken.
Vastgesteld in de vergadering, d.d. 6 juli 2021.

