Jaarverslag OpR Qinas 2015
1 Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de OPR over het kalenderjaar 2015.
In dit jaarverslag kunt u lezen vanuit welke visie wij aan onze taak als OpR willen werken en wat wij
zien als onze kerntaken.
In hoofdstuk 2 kunt u lezen waar wij in dat jaar inhoudelijk mee bezig zijn geweest. In onze
jaarplanning volgen wij de cyclus van overleg van het bestuur van Qinas.

2 Taakstelling en positie van de OPR
2.1 Visie
Als ondersteuningsplanraad, willen wij mede vormgeven en bijdragen aan het ondersteuningsplan
van het samenwerkingsverband Qinas en al het daaruit voortvloeiend beleid.
Dit doen we door:
• de (beleids-)voorstellen van het bestuur te beoordelen en gebruik te maken van ons
instemmingsrecht met het ondersteuningsplan en met wijzigingen op het ondersteuningsplan.
Daarnaast kan de OPR ongevraagd advies geven.
• actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen.
• vragen en klachten op de juiste plek en bij de juiste persoon neer te leggen.
• de vergaderingen openbaar te laten zijn, tenzij onderwerpen door de voorzitter en secretaris als
vertrouwelijk worden bestempeld.
• de notulen van de vergaderingen te delen met de MR-en en GMR-en uit de achterban en
daarnaast de notulen via het secretariaat van Qinas beschikbaar te stellen.
• de vergaderdata in de jaarkalender en op de site van Qinas te vermelden.
• de agenda van de vergadering tijdig vooraf bekend te maken via de website van Qinas.
• het jaarverslag en huishoudelijk reglement te publiceren op de website.

2.2 Kerntaken van de OPR
De OPR heeft zowel een beleid-evaluerende als een beleid-initiërende rol in de besluitvorming.
Dit houdt in dat:
• we elke vergadering met een vertegenwoordiging van het bestuur en met de directeur
overleggen over het ondersteuningsplan en het daaruit voortvloeiend beleid, waarbij we gebruik
maken van de adviserende rol die de OpR richting bestuur heeft;
• we tijdig door het bestuur en de directeur worden geïnformeerd over zowel de lopende zaken
als de nieuwe onderwerpen en wij de stukken tijdig aangeleverd krijgen;
• we daarbij de gelegenheid krijgen om onze mening te vormen over lokale en regionale
ontwikkelingen die consequenties hebben voor de uitwerking van het ondersteuningsplan, maar
ook om standpunten in te nemen die meegewogen worden in de uiteindelijke besluitvorming;
• we door het geven van gevraagd en ongevraagd advies invloed willen uitoefenen op het
ondersteuningsplan en daaruit voortvloeiend beleid. De OPR ontwikkelt in principe geen beleid
maar kan door een (on)gevraagd advies wel met suggesties of een initiatief komen en aan het
bestuur vragen op dit punt beleid te (laten) ontwikkelen. Op dat moment kan de OPR haar
controlerende taak op dit onderdeel weer hervatten.

2.3 Samenstelling OpR
De Ondersteuningsplanraad bestaat in 2015 uit 12 leden die afgevaardigd zijn door de (G)MR en OR
van de aangesloten schoolbesturen. Het aantal leden dat gekozen is uit de personeels- dan wel uit de
ouder-/leerling geleding dient elk de helft van het totaal te bedragen.
Vanaf augustus is er een vacature voor een van de deelnemende scholen. De tweede helft van 2015
is de facto zonder deze afvaardiging vergaderd.

3 Jaarverslag
3.1 Bijeenkomsten
De OpR-vergadering kent standaard een tweedeling: in het eerste deel wordt overleg gepleegd met
de bestuursvoorzitter (dhr. S. Haenen) en de directeur (dhr. B. de Waal) van Qinas over lopende
zaken. Het tweede deel kenmerkt zich door eigen agendapunten en een evaluatie van het overleg
met het bestuur.
In 2015 is de OpR vijf maal bijeengekomen:
 12 januari 2015
aantal leden aanwezig:
 2 maart 2015
aantal leden aanwezig:
 20 april 2015
aantal leden aanwezig:
 22 juni 2015
aantal leden aanwezig:
 5 oktober 2015
aantal leden aanwezig:

8
8
9
8
9

3.2 Inhoudelijk besproken onderwerpen
In 2015 zijn, onder meer, de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
 Concept Huishoudelijk Reglement (aangehouden, 12-1-15)
 Vergoedingsregeling OpR-leden (besluit, 12-1-15): de OpR-leden ontvangen voor maximaal
5 vergaderingen een vastgestelde vergoeding.
 Rapport Onderwijsinspectie (ter kennisname, 12-1-15): naar aanleiding van dit rapport is de rol
en de betekenis van de OpR besproken met de voorzitter en directeur. Besloten is dat de
vergadercyclus van de OpR aansluit bij die van de ALV om zo korte lijnen te houden met actuele
kwesties.
 Begroting Qinas 2015 (instemming verleend, 02-03-15)
 Productief Leren (instemming op principe-uitspraak ALV, 02-03-15): de OpR onderschrijft de
mening van de ALV dat Productief Leren een onmisbare component is voor een dekkend
netwerk in de regio. Wel is dit afhankelijk van juiste voorwaarden en een evenredige bijdrage
van alle partijen.
 Bijgesteld Ondersteuningsplan Qinas (22-06-15): de OpR stelt het Ondersteuningsplan met
bijstellingen vast.
 Nieuwe voorzitter en secretaris (22-06-15): voorzitter (dhr. O. Meuwissen) legt, wegens het
behalen van het schooldiploma door zijn zoon, zijn taak neer. Ter vergadering wordt mevr. A.
Klip benoemd tot voorzitter. Tevens wordt mevr. H. Holst als secretaris benoemd.
 Positie LwOO binnen de regio Het Gooi (instemming verleend, 05-10-15): de OpR stemt in met
het uitbreiden van LwOO in de regio door dit aan te bieden op het Casparus College in Weesp.

