
JAARVERSLAG 2021 VAN DE OPR    
  
2021 Is voor iedereen en ook voor de OPR een bijzonder jaar geweest. In het begin van het 
kalenderjaar was er de schoolsluiting vanwege Corona en aan het einde van datzelfde kalenderjaar 
het onverwachte vertrek van mevr. Tiemens als bestuurder van Sine Limite en SOI Deventer en 
wederom een schoolsluiting van 1 week.   
De OPR is in 2021 zeven keer bij elkaar geweest. Hieronder volgt een samenvatting van deze 
vergaderingen. Bij de eerste vijf vergaderingen was mevr. Tiemens aanwezig als bestuurder van Sine 
Limite.   
  
Leden, vacatures en zittingstermijn OPR   
Aan het einde van 2021 heeft de OPR 10 leden en een voorzitter. Dhr. Scheppers, dhr. Greep, mevr. 
Oosterhuis en mevr. Pijnenborg zijn in de loop van 2021 op verschillende momenten toegetreden tot 
de OPR. Hiermee is hopelijk een positieve trend ingezet. Vanuit de eenpitters is één vacature voor 
een ouder, voor Zinder zijn twee vacatures, één voor een medewerker en één voor een ouder. Het is 
opvallend dat er vanuit de grote besturen relatief weinig leden deelnemen aan de OPR.   
OPR-leden hebben een maximale zittingstermijn van 2 x 4 jaar. In de wet staat vermeld dat de leden 
voor de helft uit leerkrachten en voor de helft uit ouders moet bestaan. Dit betekent dat er op dit 
moment te weinig ouders lid zijn van de OPR en dat komend jaar actie moet worden genomen om 
nieuwe ouders te werven als lid van de OPR. Voor nieuwe leden van de OPR is het van belang om 
direct de juiste documenten te krijgen zodat zij weten wat de rechten, plichten en verwachtingen zijn 
van een OPR-lid. Hiertoe moet een digitale omgeving worden gecreëerd waar alle notulen en 
documenten van de OPR staan.   
Mevr. Dieters heeft in september aangegeven dat zij met pensioen gaat. Hierdoor ontstaat er een 
vacature voor notulist. Besloten is dat een vast lid de notulen maakt. Mevr. Geerdes neemt na 2021 
afscheid van de OPR.   
Het is belangrijk dat de opgebouwde kennis/expertise binnen de OPR moet worden overgedragen op 
nieuwe leden. Daarom heeft mevr. Tiemens bij artikel 5, Zittingsduur leden, een toevoeging van lid 5 
gedaan zodat leden langer zitting kunnen nemen in de OPR.   
  
Governance   
Sinds 1 maart 2020 is Mevr. Tiemens formeel bestuurder van Sine Limite en Stichting 
Orthopedagogisch Instituut Deventer. Op 1 november 2021 geeft mevr. Tiemens bij de OPR aan dat 
zij per direct afscheid neemt van haar functie als bestuurder van Sime Limite en SOI. Hierop heeft er 
op 11 november een ingelaste vergadering met dhr. Weijers van de Raad van Toezicht 
plaatsgevonden. Op 23 november is de OPR bij elkaar gekomen. In deze vergadering werd duidelijk 
dat de RvT onvoldoende zicht had op de taken en bevoegdheden van de OPR. De OPR wil weten 
welke rol ze heeft bij het aanstellen van een bestuurder. Daarnaast stelt de OPR dhr. Weijers de 
vraag wie het ondersteuningsplan schrijft en of de OPR hierin meegenomen kan worden.   
  
Medezeggenschapsreglement   
De OPR-leden hebben ingestemd met een verandering in het regelement. Omdat de OPR formeel 
geen secretaris heeft aangesteld komen de taken behorende bij de secretaris bij de notulist te liggen. 
Met het vertrek van mevr. Dieters heeft de OPR geen vaste notulist meer. In het huishoudelijk 
regelement staat dat dat ‘De kosten voor de medezeggenschapsactiviteiten worden gedragen door 
het samenwerkingsverband en zijn opgenomen in de begroting van het ondersteuningsplan. Onder 
deze activiteiten worden mede begrepen… Administratieve ondersteuning van de OPR’. De OPR 
heeft aangegeven graag een professioneel notulist aan te stellen, dit is vooralsnog niet toegezegd 
vanuit Sine Limite. Totdat er een nieuwe vaste notulist is wordt het notuleren gerouleerd binnen de 
leden van de OPR.   
  
 



Schoolondersteuningsplan (SOP)   
Sine Limite heeft in 2020 een nieuw SOP ontwikkeld en in 2021 uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de 
basiskwaliteit op orde is. De scholen hebben hun populatie geanalyseerd en de maatschappelijke 
opdracht geformuleerd. In een gesprek tussen Sine Limite en de school werd met behulp van de 
volgende vier uitgangspunten; de professionele cultuur, leerlingbetrokkenheid, ouderbetrokkenheid, 
en samenwerking met organisaties het SOP besproken. Aan de hand van dit gesprek is voor alle 
scholen een poster gemaakt die op de school wordt opgehangen. Deze poster biedt ook ruimte om 
op te schrijven; het is een werkdocument. T.b.v. de ouders is een vertaalslag op de website van de 
scholen geplaatst.   
  
Financiën/begroting   
De leden van de OPR stemmen in met begroting 2021 op 19 januari 2021. Bovenmatige reserves zijn 
voor een groot deel beleidsrijk ingezet voor een innovatiefonds/stimuleringsregeling. In 2021 was dat 
200.000 euro. In 2022 zal dat 100.00 euro zijn. Dit plan valt onder het bestedingsplan versnelde inzet 
bovenmatige reserves. De leden van de OPR hebben op 21 april 2021 hiervoor hun instemming 
gegeven. De Raad van Toezicht heeft ook instemming gegeven. Het bestedingsplan is in goede orde 
ontvangen bij het ministerie.   
De personeelskosten worden verlaagd, vacatures die ontstaan door natuurlijk verloop worden in 
beginsel niet opgevuld (behalve de administratieve ondersteuning). De basisondersteuning wordt 
met 5 euro per leerling teruggebracht naar 81 euro. De arrangementen moeten zo worden 
georganiseerd dat de kosten verlaagd kunnen worden. In januari is een nieuwe kleutergroep op de 
Panta Rhei gestart. Doel is om de kwaliteit op basisscholen te verhogen waardoor de instroom naar 
het sbo wordt verminderd en de uitstroom wordt bevorderd.   
  
Arrangementen   
De afgelopen jaren zijn het aantal arrangementen en het bedrag per arrangement gestegen. Er is een 
beleidsgroep opgericht om een verandering te bewerkstelligen. Vanaf schooljaar 2021-2022 worden 
de arrangementen op een andere manier vormgegeven. Dit betekent dat de scholen een vast budget 
krijgen en zelf de arrangementen invullen. Daarnaast worden scholen gestimuleerd om gezamenlijk 
expertise te delen en middelen te clusteren. Voor kinderen die tussen wal en schip vallen is een 
solidariteitsbudget.   
  
Monitor Sine Limite   
De monitor geeft de stand van zaken weer wat betreft de realisatie van de ambities en indicatoren 
die zijn opgenomen in het Ondersteuningsplan. De monitor kan als instrument dienen om bij te 
sturen op signalen/trends. De monitor wordt besproken in de deelnemersraad, het Sineteam en het 
IB-netwerk. Onderwerpen die terugkomen in de monitor zijn:   

- De vermindering van het aantal PAC-aanvragen.   
- De vermindering van het aantal arrangementen en tegelijkertijd een ton extra uitgaven t.o.v. 

de begroting.   
- Een toename van het aantal arrangementen op basis van het gedrag.   
- Een toename van maatwerk-trajecten voor teams op scholen.   
- De veranderende rol van de GESP-er; er wordt meer gecoacht richting de leerkracht i.p.v. het 

enkel inzetten op begeleiding van het individuele kind.   
- Overgang PO-VO   

  
In 2021 heeft er geen monitor plaatsgevonden.   
 


