OPR
Beste ouders en personeelsleden,
Groningen, 5 maart 2014
Ondersteuningsplanraad
In september 2013 zijn alle besturen geïnformeerd over de inrichting van de
Ondersteuningsplanraad.
Dit in het kader van de nieuwe wet op het Passend Onderwijs die per 1 augustus 2014 in zal gaan.
De besturen hebben hun achterban hiervan op de hoogte gebracht en er zijn ouders en
personeelsleden voorgedragen om zitting te nemen in een Voorlopige Ondersteuningsplanraad.
In november 2013 zijn de 20 afgevaardigden van de verschillende subregio’s voor het eerst bijeen
gekomen om te komen tot een vorming van de Ondersteuningsplanraad. (OPR)
We hadden als Voorlopige Ondersteuningsplanraad (V)OPR de taak om een tweetal zaken, op korte
termijn, te realiseren;
- Het formeren van een officiële OPR door het maken van een statuut en reglementen voor
februari 2014.
- Het beoordelen en goedkeuren van het Ondersteuningsplan (OP). Dit moet gerealiseerd zijn
op uiterlijk 1 april 2014.
Er is besloten om met alle 20 afgevaardigden verder te gaan als OPR, dit i.v.m. het korte tijdbestek
waarin we alle aandacht nodig hebben voor het Ondersteuningsplan en het niet haalbaar was om
verkiezingen te realiseren.
De OPR is daarom officieel ingesteld op onze vergadering van 12 februari 2014 waarin de statuten en
reglementen goedgekeurd zijn door alle afgevaardigden.
Om de OPR straks terug te brengen tot minder leden en een meer evenredige verdeling tussen
ouders en personeel, heeft de huidige OPR een zittingstermijn tot 1 augustus 2014.
Voor 1 augustus 2014 gaan we verkiezingen houden, met als doel een OPR te formeren die de
komende 4 jaar als sparringpartner kan fungeren voor het bestuur van het samenwerkingsverband.
Op onze volgende vergadering in maart gaan we een verkiezingscommissie in stellen die de
verkiezingen gaat organiseren.
Ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan is al twee keer besproken en de door ons gewenste aanpassingen zijn er in
opgenomen. Let wel het ondersteuningsplan betreft een plan in hoofdlijnen, de jaarlijks
activiteitenplannen vullen het geheel nader in. Daar is ook de instemming van een OPR aan de orde.
De verwachting is dat de termijn van 1 april 2014 gehaald zal worden.
De OPR die vanaf 1 augustus gaat functioneren heeft zeker invloed op de invulling en uitvoering van
de wet op het passend onderwijs in ons Samenwerkingsverband. Het bestuur heeft namelijk
uitgesproken dat zij bij het ontwerpen, inrichten en uitvoeren van de jaaractiviteitenplannen de OPR
(pro) actief wil betrekken door deze niet alleen met de OPR te bespreken, maar ook de OPR daar
instemmingsbevoegdheid op te geven.

Communicatie OPR
Om te zorgen voor een goede communicatie vanuit de OPR naar alle betrokkenen hebben wij
gekozen voor de digitale snelweg. We zijn bezig om op de site www.passendonderwijsgroningen.nl
onze documenten neer te zeten, zodat het voor alle ouders en personeelsleden toegankelijk is.
Omdat het niet haalbaar is voor de OPR om alle lokale Medezeggenschapsraden aan te schrijven,
hebben we besloten net zoals het bestuur van het Samenwerkingsverband de betrokken besturen
aan te schrijven, zij hebben zelf de verantwoording voor de communicatie richting hun eigen scholen.
Het is dus van het grootste belang dat we allemaal daarin een grote zorgvuldigheid betrachten.

Met z’n allen kunnen wij zorgen dat onze kinderen en ouders het beste uit het Passend Onderwijs
krijgen, goede zorg, goed bestuur en goede vertegenwoordiging.

Met vriendelijke groet,
Namens de OPR SWV 20.01 PO
Koos Nauta (voorzitter)
Freerk Zuidhof (vice voorzitter)
Jillie Doorten (secretaris)
Mochten er vragen of opmerkingen zijn voor de OPR, dan kan men deze richten aan de secretaris.
j.doorten@meerpaalsbo.nl

