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Haarlem, 15 juni 2015    

  
 
Beste leden van de medezeggenschapsraden,  
 
  
U ontvangt de derde 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.  
 
Naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs 
Op initiatief van de OPR geeft ons Samenwerkingsverband een folder uit over de 
procedure rond de overstap. In de folder wordt naast uitleg over de stappen die gezet 
moeten worden uitdrukkelijk het onderwijsloket onder de aandacht gebracht. Het 
onderwijsloket is er voor ouders die onafhankelijk advies willen. De folder zal in het begin 
van het schooljaar op alle scholen aanwezig zijn. Elke ouder die met een dergelijke 
overstap te maken krijgt, ontvangt de folder. 
 
Er kan ook sprake zijn van een overstap van de ene basisschool naar een andere 
basisschool. Het stappenplan voor deze overstap zal vanaf volgende schooljaar in alle 
schoolgidsen worden opgenomen. 
 

Themabijeenkomst over passend onderwijs voor leden van de (G)MR 
Na het succes van de vorige bijeenkomst over passend onderwijs organiseert de OPR 
weer een samenkomst om met de leden van alle MR-ren en GMR-ren van gedachten te 
wisselen over passend onderwijs. Past het onderwijs? In hoeverre lukt het scholen, 
leerkrachten om iedere leerling passend onderwijs te geven? Zijn ouders tevreden over 
het onderwijs voor hun kind? Is de organisatie transparant en effectief? Is het duidelijk 
welke leerlingen de school onderwijs kan bieden? Waar ligt de grens tussen onderwijs en 

zorg? Hoe zit het met medische handelingen? Komt het geld voor passend onderwijs van 
het swv op de juiste plek? Allemaal vragen die aan de orde kunnen komen op: 
 
Dinsdag 27 oktober van 20.00 uur – 21.30 in Hotel Haarlem Zuid 
 
Eind september ontvangt u een definitieve uitnodiging van ons. 
 

 
Samenstelling OPR vacatures 
In de OPR zijn momenteel twee vacatures. Het gaat om de zittingsperiode van  
1-8-2015 tot 1-8-2018.  
 
De OPR is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De OPR heeft 
instemmingsrecht op de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan. In de 
wetgeving passend onderwijs staat dat het ondersteuningsplan tenminste één keer in de 

vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Dit betekent niet dat de OPR maar één keer 
per vier jaar bij elkaar komt. De OPR Zuid Kennemerland PO ziet zijn taak breder. De 
Raad levert vanuit  zijn rol een bijdrage aan de realisering van passend onderwijs in de 
regio Zuid- Kennemerland. Dat wil zeggen dat de OPR erop toeziet en, waar mogelijk, 
eraan bijdraagt dat het onderwijs passend is voor alle leerlingen met hun ouders en voor 
het personeel van alle betrokken scholen. Dit betekent dat de OPR vijf keer per jaar 
bijeenkomt om het vernieuwde ondersteuningsplan en de bijbehorende begroting, het 

activiteitenplan, het jaarverslag en thematisch gekozen onderwerpen te bespreken. De 
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vergaderingen van de OPR zijn openbaar. De leden ontvangen een vacatievergoeding van 
50 euro per vergadering. 
 
De OPR heeft een eigen beoordelingskader op basis waarvan hij vragen stelt aan het 
samenwerkingsverband over passend onderwijs in de regio en zijn eigen rol evalueert. 
Dit beoordelingskader vindt u op de site. 
 
De vacatures zijn: 
Een personeelslid voor groep 2 (Stichting confessioneel onderwijs de la Salle, Stichting 
islamitische scholen El-Amal, Stichting Spaarnesant (BaO) en Vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs ‘De basis’ ). Namens Stichting Spaarnesant heeft een ouder zitting 
in de OPR. Dit betekent dat het personeelslid afgevaardigd dient te worden door de leden 

van de medezeggenschapsraden van de andere besturen.   
 
Een ouder voor groep 4 (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid/Kennemerland en Stichting 
Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs ´Sint Bavo´). Namens Salomo heeft een 
personeelslid zitting in de OPR.  Dit betekent dat het ouderlid afgevaardigd dient te 
worden door de leden van de medezeggenschapsraden van de andere besturen.   
 
U kunt zich via uw bestuurder aanmelden en bij de voorzitter van de OPR.  
 
Vergaderingen OPR 
In schooljaar 15-16 vergadert de OPR vijf keer. De vergaderdata en het hoofdpunt van 
de agenda vindt u op de site; http://www.passendonderwijs-zk.nl/opr  
  
De eerste OPR vergadering is op dinsdag 15 september 2015, van 19.30 uur tot 21.30 
uur (voorbereiding themabijeenkomst). 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. 
 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Jullie vertegenwoordigers in de OPR  
 
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  
groep 2  personeel  
vacature 

Elly Lodewijkx, Salomo,  
e.lodewijkx@dreefschool.nl, personeel  
Rik Landkroon, Dunamare SO/SBO  
riklandkroon@rws.nl, ouder  
groep 4, ouder 
vacature 
 

Cc directeuren van scholen binnen het SWV-ZK 

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

