
 
 
Jaarverslag 2016 OndersteuningsPlanRaad (OPR) van het Reformatorisch 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
 
Op 14 januari 2016 is er een gezamenlijke vergadering geweest van de Raad van Toezicht 
(RvT) en de OPR. Aanleiding hiervoor was dat de Raad van Toezicht het aantal RvT-leden 
wilde uitbreiden van drie naar vijf. Doordat er één lid van de RvT tussentijds was afgetreden, 
waren er drie vacatures ontstaan. De OPR heeft het wettelijke recht om één lid van de RvT te 
benoemen. Daarom is de procedure voor de benoeming besproken. Er is besloten om één lid 
van de OPR af te vaardigen in de sollicitatiecommissie. Dit is ingevuld door de voorzitter. 
Deze procedure was voor beide partijen een goede oplossing en er is afgesproken om deze 
werkwijze te handhaven bij toekomstige vacatures van de RvT. Er is tevens afgesproken dat 
(een lid of meerdere leden van) de RvT jaarlijks (een deel van) een OPR-vergadering zal 
bijwonen om voeling te houden met wat er bij de OPR leeft. 
 
De tweede vergadering was op 12 mei. In vervolg op het positieve initiatief in Dordrecht is in 
onderzoek of een dergelijke voorziening ook gestart kan worden in Noord-Oost en Midden. 
Dit heeft de instemming van de OPR. Het jaarverslag en de jaarrekening van 2015 zijn 
besproken. Dit waren duidelijke verslagen. Aandachtspunt is de verantwoording van de 
scholen over de doelmatigheid van de besteding van de middelen. We hebben ook stil 
gestaan bij de communicatie tussen RefSVO en ouders en docenten. Er moet nog verder 
onderzocht worden wat er bij hen bekend moet zijn en hoe we de gewenste informatie daar 
het beste kunnen krijgen. Er is een pilot ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Dit geeft veel 
inzicht. Omdat scholen op hun eigen wijze invulling geven aan dit thema is een aantal 
scholen terughoudend om mee te doen. De OPR beveelt sterk aan om dit onderzoek op alle 
scholen te laten uitvoeren. Er is een jaaragenda opgesteld en besproken. We hebben 
afgesproken om jaarlijks drie vergaderingen te plannen. 
 
De derde vergadering was op 8 november. Er is met de Reformatorische Ouder Vereniging 
afgesproken dat onze contactpersonen worden uitgenodigd voor de regionale 
vergaderingen. Dit om vorm te geven aan de achterbanraadpleging, die ons door o.a. de 
inspectie is aanbevolen. Er is door de bestuurder met de directie van de Gomarus gesproken 
over de mogelijkheid van een PrO-afdeling, maar dat is onhaalbaar. Er is door de bestuurder 
een overzicht opgesteld met het toetsingskader. Dit toetsingskader is deels ingegeven door 
de eigen ambities in het Ondersteuningsplan en deels op aangeven van de 
Onderwijsinspectie. Een lastig punt blijft het toetsen van de betrokkenheid en tevredenheid 
van ouders en docenten. In het kwaliteitsonderzoek zal er extra aandacht zijn voor de wijze 
waarop scholen dit zelf vormgeven en hierover zelf rapporteren. De OPR adviseert om aan 
de scholen dwingend op te leggen dat oudertevredenheid representatief wordt gemeten. De 
begroting is besproken en goedgekeurd. De verantwoording van het geld dat wordt besteed 
aan zorg is ook aan de orde geweest. Er is overeenstemming over de onderwerpen waarover 
verantwoording afgelegd moet worden. Zodra de scholen concrete financiële 
verantwoording hebben zal de bestuurder de OPR informeren. 
 
Van de leerling geleding was Carina van Os aftredend in verband met het behalen van haar 
diploma. Anne Grisnich was de enige kandidaat voor de leerling geleding en is benoemd als 



 
 
lid van de OPR. Ouder Cor Bremmer was aftredend en herkiesbaar. Er waren geen 
tegenkandidaten en daarmee werd hij automatisch herbenoemd. Bij de personeelsgeleding 
was Jan Willem van der Giesen aftredend en herkiesbaar. Er was één tegenkandidaat. Jan 
Willem is door de MR-en van de betrokken scholen herkozen. 
 
Dit was het eerste jaar dat Johan Flier fulltime bestuurder was. Dat is goed bevallen. Hij kan 
het werk nu goed doen. Helaas is de beleidsondersteunend medewerker Heleen van den Bos 
vanwege complicaties bij de zwangerschap zeer beperkt inzetbaar geweest en nu langdurig 
afwezig. Dit kan gelukkig grotendeels worden opgevangen door extra uren inzet van 
secretaresse Karolien de Jager. De OPR heeft grote waardering voor het werk dat door dit 
team wordt gedaan. 
 
We hopen en bidden dat ons gezamenlijke werk gezegend wordt. 
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