
   

Haarlem, oktober 2013        
 
Beste MR-leden en directeuren, 
 
In de regio Zuid Kennemerland is Passend onderwijs per 1-8-2013 van start gegaan. Voor de 
medezeggenschap van personeel en ouders is binnen het samenwerkingsverband een 
ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht.  De OPR van Zuid Kennemerland bestaat uit 4 ouders en 4 
personeelsleden die in duo's vier groepen van scholen vertegenwoordigen.  
 
Hiermee informeren wij u over onze werkzaamheden als OPR. Wij zijn nu een half jaar actief en hebben in de 
afgelopen periode het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband vastgesteld voor de periode van 
een jaar. In dit plan beschrijft het samenwerkingsverband hoe het passend onderwijs voor elk kind wil 
realiseren en hoe de beschikbare zorgmiddelen daarvoor zullen worden ingezet. Over een jaar bespreken we 
het plan opnieuw en bekijken we wat zo nodig moet worden aangevuld of bijgesteld. U vindt het 
ondersteuningsplan op de website van het samenwerkingsverband. Wij hebben verder de statuten en het 
huishoudelijk reglement van onze raad vastgesteld en nagedacht over onze werkwijze en activiteiten. Wij 
denken kritisch mee over de activiteiten van het samenwerkingsverband en vertegenwoordigen de belangen 
van personeel en ouders. De verslagen van onze vergaderingen vindt u ook op de website van 
het samenwerkingsverband: www.passendonderwijs-zk.nl, -> onder ‘over het SWV’.  
 
Het is aan de MR van elke school om te adviseren over het onderwijsprofiel en de besteding van de 
ondersteuningsmiddelen binnen de school.  Als OPR raden we elke MR aan om deze adviestaak goed op te 

pakken. Informatie en tips voor  deze taak vind je op www.medezeggenschap-
passendonderwijs.nl.  Meer algemene informatie over passend onderwijs, vindt u op de website 

www.passendonderwijs.nl. 
  
Als OPR nemen wij graag de ervaringen uit het onderwijsveld mee. Wij horen graag uw vragen, ervaringen of 
opmerkingen rond passend onderwijs in uw school. De volgende OPR vergadering is op 19 november, van 
19.30 uur tot 21.30 uur.  Het adres is: Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem. U bent van harte welkom om een 
vergadering bij te wonen. Het is handig als u dit van te voren even bij één van ons meldt. U kunt uw vragen 
of opmerkingen ook doorgeven via mail. Heeft u andere ideeën over hoe u uw ervaringen met de OPR wil 
delen, geef het ons door! 
 
Met vriendelijke groet, 
jullie vertegenwoordigers in de OPR 
 
Wij zijn:  

Carola van der Schier, Spaarnesant, Carola.vanderschier@voorthuijs.ml,  (voorzitter) personeel 

Andrea Koopmans, Directeur van De School uit Zantvoort andrea@deschool.nl, personeel 

Jarl Baas, Stichting Haarlem Schoten, jarlbaas@gmail.com, ouder 

Leonie Stoel,  spaarnesant, Leoniestoel@gmail.com, ouder 

Pia Ruigrok, de la Salle, Ruigrok@zonnet.nl, personeel 

Elly Lodewijkx, Salomo, E.lodewijkx@dreefschool.nl, personeel 

Rik Landkroon, Dunamare, riklandkroon@rws.nl , ouder 

Els Schram, Stopoz, Elsschram@gmail.com, ouder 
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