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Haarlem, april 2016    

  

 

Beste leden van de medezeggenschapsraden,  

 

  

Dit is een informatiebrief van de Ondersteuningsplanraad (OPR) Primair Onderwijs (PO) 

Zuid-Kennemerland in schooljaar 2015-2016.  

De  OPR is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband (SWV) en heeft 

instemmingsrecht op de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan.  

 

 

Goed onderwijs maak je samen 

Goed onderwijs maak je samen is de titel van het ondersteuningsplan primair onderwijs 

2016 – 2020 voor ons SWV. In het ondersteuningsplan staat wat de regio doet en nog wil 

doen om passend onderwijs verder te optimaliseren. U kunt het concept vinden op onze 

website: http://www.passendonderwijs-zk.nl/plannen-en-verslagen. 

De OPR heeft ingestemd met het plan. Dat doet de OPR niet zomaar. De OPR heeft een 

eigen beoordelingskader op basis waarvan hij vragen stelt over passend onderwijs in de 

regio. Die vragen leiden regelmatig tot aanpassing van plannen. Zo heeft 

medezeggenschap echt zijn plaats binnen het SWV. 

 

Day a week 

Passend onderwijs vraagt aandacht voor alle leerlingen. Niet alleen voor leerlingen met 

een beperking of een leerprobleem, maar ook voor talentvolle en hoogbegaafde 

leerlingen. Slechts voor een enkele leerling zal het nodig zijn om op deze specifieke 

onderwijsbehoeften in te spelen. Dit maakt het wenselijk om een boven schoolse 

voorziening te creëren. Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor het programma; 

Day a Week School.  Enkele leerlingen van verschillende scholen, komen één dag per 

week samen. De lesinhouden en lesideeën worden gedeeld met de deelnemende scholen. 

Er ontstaat een documentatiecentrum met materiaal dat geschikt is voor cognitief 

talentvolle leerlingen.  

De OPR deelt de zorg voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen. Anderzijds ziet de 

OPR graag dat zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs krijgen op de ‘eigen’ school 

en zal daarom de kennisdeling en evaluatie van het project als een kritische vriend 

volgen.  

 

Bijeenkomst van de OPR voor de (G)MR-ren 

In oktober 2015 heeft de OPR voor alle medezeggenschapsraden van het SWV een 

bijeenkomst georganiseerd over de stand van zaken van het passend onderwijs. 

Aanwezigen gaven aan dat de terugloop van het leerlingaantal consequenties heeft  voor 

het onderwijs op de scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Ook binnen het reguliere 

onderwijs wordt de groepsdynamiek heftiger. Dit betekent dat een goede onderwijs-

zorgstructuur binnen de scholen steeds belangrijker wordt. De (G)MR kan hierbij een 

belangrijke rol spelen. De OPR stimuleert u om actief die rol te vervullen. 

 

De (G)MR en de besteding van ondersteuningsmiddelen 

In oktober is weer benadrukt dat de MR adviesrecht heeft t.a.v. de begroting van de 

school. In het lopende schooljaar krijgt de basisschool 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.  
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De GMR heeft adviesrecht 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.  

 

Het blijkt ons dat de (G)MR-en hun werk goed doen! Zo goed, dat het Bestuur van het 

SWV een gezamenlijke strategie gaat uitwerken voor de directeuren over de wijze 

waarop directeuren de besteding van de ondersteuningsmiddelen binnen een totaal 

beleid op het gebied van passend onderwijs zichtbaar kunnen maken.  

 

De (G)MR en het onderwijsprofiel 

De OPR wijst u erop dat de MR adviesrecht heeft op het onderwijsprofiel. Het is voor veel 

scholen alweer een tijd geleden dat het onderwijsprofiel geschreven is. In dit profiel geeft 

de school aan  hoe zij het onderwijs vormgeeft. U kunt op elk moment 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?”  

 

Vergaderingen OPR 

De vergaderdata en het hoofdpunt van de agenda vindt u onze site; 

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

  

De volgende  OPR vergadering is op dinsdag 14 mei 2016 van 19.30 uur tot 21.30 uur 

(bespreking casus). 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. De agenda staat een week van te voren op de site. Indien u 

mee wilt discussiëren of een interessante casus wil inbrengen, 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,  

Carola van der Schrier (voorzitter) 

 

Jullie vertegenwoordigers in de OPR zijn 

Carola van der Schrier, Spaarnesant SO/SBO,  

carola.vander.schrier@voorthuijs.net, personeel (voorzitter)  

Vacature groep 1 

Kleine besturen (personeel) 

Jarl Baas, Stichting Haarlem Schoten,  

jarlbaas@gmail.com, ouder  

Leonie Stoel, Spaarnesant,  

leoniestoel@gmail.com, ouder  

Elly Lodewijkx, Salomo,  

e.lodewijkx@dreefschool.nl, personeel  

Rik Landkroon, Dunamare SO/SBO  

riklandkroon@rws.nl, ouder  

Michelle Mutschelknauss , Stichting Katholiek en  Interconfessioneel Onderwijs ‘Sint 

Bavo’ 

m_mutschelknauss@hotmail.com, ouder 

Ria van der Scheer, Jong Leren 

ria.vanderscheer@jl.nu , personeel 

 

CC: directeuren van scholen binnen het SWV-ZK 
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