
   
Haarlem, 10 januari 2014 
 
 
Beste leden van de medezeggenschapsraden en directeuren, 
  
Dit is de tweede brief die wij, leden van de Ondersteuningsplanraad  (OPR), u sturen.1 
In deze brief berichten we over sites waar u informatie kunt vinden over Passend 
onderwijs, een mogelijke invulling van de adviestaak voor de MR binnen Passend 
onderwijs en contact met de OPR. Graag benadrukken we nogmaals het belang van een 

goede medezeggenschap inzake het Passend onderwijs. 
 
Goede start 
In de regio Zuid-Kennemerland loopt het Passend onderwijs nu een klein half jaar.   
Voor de andere samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs komt de startdatum  
van 1 augustus 2014 dichterbij. Er verschijnen wekelijkse artikelen in de dagbladen over 
mogelijke consequenties. Er zijn verontruste ouders en leerkrachten. De voorbereidingen 
lopen niet overal even makkelijk. Gelukkig hebben wij een goede start gemaakt. U kunt 
dat ook lezen in ons blog ‘pioniers in passend onderwijs Zuid-Kennemerland PO’   
http://www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden/pioniers-in-passend-
onderwijs/blog. 
 
MR 
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. Oftewel: “Hoe maakt de MR de adviesfunctie 
waar ten aanzien van het onderwijsprofiel?”  
Vragen die gesteld kunnen worden zijn: 

 Hoe ontwikkelt de school en daarmee het onderwijsprofiel, zich de komende 
jaren? 

 Hoe wordt het ondersteuningsbudget ingezet? 
 Welk bedrag zit al in de huidige formatie en welk deel kan flexibel worden 

ingezet? 
Sommige (geld) zaken worden op bestuursniveau besloten. Dat moet wel transparant 
zijn. Informatie en tips voor de uitvoering van de MR taak vindt u op 
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl  
 
Contact met de OPR 
Het Passend onderwijs wordt de komende jaren al doende uitgevonden. Het 
samenwerkingsverband houdt haar ondersteuningsplan actueel en wij, als OPR, zorgen 
voor een voortdurende evaluatie. Bij de evaluatie nemen wij graag de ervaringen uit het 
onderwijsveld mee. Wij horen heel graag uw vragen, ervaringen of opmerkingen rond 
passend onderwijs in uw school. 
De volgende OPR vergadering is op dinsdag 4 februari 2014, 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. 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 

                                                
1 In de eerste brief van 23 oktober 2013 hebben we ons voorgesteld en u geïnformeerd over onze 

werkzaamheden als OPR. U kunt deze brief teruglezen op de website van het samenwerkingsverband 

http://www.samenwerkingsverband-zk.nl en dan via het keuzemenu ‘Over het samenwerkingsverband’ naar de 

ondersteuningsplanraad. 
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rechtstreeks aan één van de vertegenwoordigers. Heeft u andere ideeën over hoe u 
uw ervaringen met de OPR wil delen, geef het ons door! 
 
Informatieavond in het najaar van 2014 
Wij zijn van plan om in het najaar van 2014 een avond voor MR-leden en andere 
belangstellenden te organiseren waarin u mee kunt praten over de jaarlijkse 
aanpassingen van het ondersteuningsplan 2015 van ons samenwerkingsverband. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  

Jullie vertegenwoordigers in de OPR 

  

Wij zijn: 
Carola van der Schrier, Spaarnesant,  
Carola.vanderschrier@voorthuijs.nl, 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 
Pia Ruigrok, de la Salle,  
Ruigrok@zonnet.nl, ouder 
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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