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Haarlem, 7 april 2015    
  
 
Beste leden van de medezeggenschapsraden,  
 
  
Dit is een informatiebrief van de Ondersteuningsplanraad (OPR) Primair Onderwijs (PO) 
Zuid-Kennemerland in schooljaar 2014-2015.  
De  OPR is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband (SWV) en heeft 
instemmingsrecht op de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan.  
 

 
Speciale bijeenkomst voor alle leden van de MR en GMR van het Samenwerkingsverband  
 
Op 28 oktober 2014 hebben wij voor u een bijeenkomst georganiseerd om vanuit  
verschillend perspectief (leerling, ouder, personeel) met elkaar te spreken over  

- de realisering van passend onderwijs in onze regio 
- de mogelijkheden en doelmatigheid van de ondersteuning binnen het SWV en 

- onze rol als medezeggenschapsorgaan daarbij.  
 
De opkomst was groot en de discussie die we met elkaar hebben gevoerd was zeer 
waardevol. Deze discussie zou ook in uw MR kunnen plaatsvinden. We hebben elkaar 
bevraagd  – “Hoe gaat het nu met passend onderwijs op jullie school?” en “Welke rol 
speelt de MR bij de ontwikkelingen rond het passend maken van het onderwijs?” – en we 
hebben naar elkaar geluisterd. Zo dragen we samen onze verantwoordelijkheid om 
passend onderwijs voor alle kinderen in onze regio te doen slagen. 
 
Lucas Rurup, directeur van het samenwerkingsverband, heeft de opmerkingen uitgewerkt 
en de vragen beantwoord in een notitie. Deze notitie kunt u vinden op de site van het 
samenwerkingsverband; www.passendonderwijs-zk.nl onder de tab van de OPR – 
bijeenkomsten. 
 
Om onze rol als OPR goed te kunnen vervullen is het belangrijk om goed geïnformeerd te 

zijn over wat er op de scholen speelt rond het passend onderwijs. Ons oordeel bepalen 
we eigenstandig waarbij we steeds de  belangen van leerlingen met hun ouders en al het 
personeel van de scholen helder voor ogen houden. 
 
De OPR heeft uw opmerkingen over o.a. het speciaal (basis) onderwijs, de 
ondersteuningsmiddelen, talentontwikkeling, communicatie met ouders, passend 
onderwijs voor leerkrachten en een stappenplan voor verwijzing voor zover van 

http://www.passendonderwijs-zk.nl/
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toepassing, gebruikt bij de bespreking van het ondersteuningsplan in de vergadering van  
februari 2015. Wij zijn u erkentelijk voor uw inbreng.  
Wegens het succes van de bijeenkomst organiseren we dit jaar op dinsdag 27 oktober 
weer een bijeenkomst voor alle leden van de (G)MR van het samenwerkingsverband. Ook 
nu zal het gesprek gaan over de realisering van passend onderwijs in  Zuid-
Kennemerland. 
 
Stappenplan voor verwijzing 
 
Er staat op de website van het SWV en procedure die scholen moeten doorlopen bij een 
verwijzing van een leerling naar een andere school. Naar aanleiding van discussies in de 
OPR gaat het SWV deze procedure vermelden in een folder voor ouders. De (intern 

begeleider van de) school geeft deze folder aan ouders indien er sprake is van een 
mogelijke verwijzing. Ouders kunnen dan thuis rustig nalezen welke procedures er 
gevolgd worden en waar ze met hun vragen terecht kunnen. Het onderwijsloket is nauw 
betrokken bij de opzet van de folder en de verspreiding van de folder. 
 
Speciale medezeggenschapsraad 
 
De OPR wil, vanuit zijn eigen rol,  een bijdrage leveren aan de realisering van passend 
onderwijs in onze regio. We hebben in het najaar 2014 een eigen beoordelingskader 
opgesteld om ontwikkelingen te kunnen beoordelen. 
 
We spreken mee over de verdere ontwikkeling van het intern toezicht binnen ons 
samenwerkingsverband op het gebied van organisatie en kwaliteit. Dit toezicht raakt de 
kern, de hoofdtaken van ons SWV.  Primair uitgangspunt van ons SWV is dat er geen 
leerling thuis mag komen te zitten en alle leerlingen passend onderwijs moeten krijgen.  
De OPR houdt de ambitie van het SWV om voor ieder kind een zodanig onderwijsaanbod 
te creëren dat het zich optimaal kan ontwikkelen, scherp voor ogen. Het intern toezicht 
zal gericht moeten zijn op de verwezenlijking van deze ambitie. 
 
In maart heeft de OPR ingestemd met de ondersteuningsplan ‘Goed onderwijs maak je 
samen 2015 – 2019’.   
 

Zeggenschap van de (G)MR 
 
De MR heeft adviesrecht op het onderwijsprofiel. U kunt dus met de directeur van uw 
school in gesprek gaan over de inhoud van dit profiel. U hoeft hiermee niet te wachten 
totdat de directeur u verzoekt het onderwijsprofiel te agenderen. U kunt op elk 
willekeurig moment om een evaluatie vragen en vragen om een bespreking van  de 
ontwikkelpunten voor de komende periode – “In welke richting gaat de school zich 
ontwikkelen?”  
Verder stemt u in met de begroting van de school. In het lopende schooljaar krijgt de 
basisschool 170 euro per leerling en in het komende schooljaar 220 euro per leerling om 
te voldoen aan de (extra) ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. De directeur krijgt 
in januari het overzicht van de toegewezen bedragen. Het bestuur van uw stichting of 
school kan deze bedragen  ‘afromen’ bijvoorbeeld voor de bekostiging van intern 
begeleiders. De GMR heeft instemmingsrecht op de begroting van het bestuur van de 
stichting. U kunt dus via uw vertegenwoordiging in de GMR invloed uitoefenen op 

bovenschoolse afspraken van het bestuur.  
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Vergaderingen OPR 
 
Dit schooljaar vergadert de OPR vijf keer. De vergaderdata en het hoofdpunt van de 
agenda kunt u vinden op de site; http://www.passendonderwijs-zk.nl/opr  
  
De volgende OPR vergadering is op dinsdag 2 juni 2015, van 19.30 uur tot 21.30 uur 
(activiteitenplan). Het adres is: Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem.  
 
U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. U kunt zich aanmelden via 
ons eigen e-mailadres: OPR@PO-ZK.nl. Indien u mee wilt discussiëren, geeft u dan van 
te voren door wat het onderwerp is waarover u wilt spreken en wat de vragen aan de 
OPR zijn. U kunt uw vragen of opmerkingen doorgeven via de genoemde mail en/of 

rechtstreeks aan een van de leden van de OPR. 
 
En op dinsdag 27 oktober 2015 organiseren we weer een bijeenkomst voor alle leden van 
de (G)MR van ons samenwerkingsverband over de realisering van passend onderwijs in 
Zuid-Kennemerland. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Jullie vertegenwoordigers in de OPR  
 
Wij zijn:  
 
Carola van der Schrier, Spaarnesant SO/SBO,  
carola.vander.schrier@voorthuijs.net, personeel (voorzitter)  

Andrea Koopmans, De School, Zandvoort,  
andrea@deschool.nl, personeel  
Jarl Baas, Stichting Haarlem Schoten,  
jarlbaas@gmail.com, ouder  
Leonie Stoel, Spaarnesant,  
leoniestoel@gmail.com, ouder  
de la Salle,  personeel  
vacature 

Elly Lodewijkx, Salomo,  
e.lodewijkx@dreefschool.nl, personeel  
Rik Landkroon, Dunamare SO/SBO  
riklandkroon@rws.nl, ouder  
Stopoz, ouder 
(tijdelijke) vacature 
 

 

 

Cc directeuren van scholen binnen het SWV-ZK 

http://www.passendonderwijs-zk.nl/opr

