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Haarlem, 30 juni 2014    
  
 
 
Beste leden van de medezeggenschapsraden en directeuren,  
 
  
 
Dit is de derde informatiebrief van de Ondersteuningsplanraad (OPR) Primair Onderwijs 
(PO) Zuid-Kennemerland in schooljaar 2013-2014.  
 

 
Speciale medezeggenschapsraad 
De  OPR is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband (SWV) en heeft 
instemmingsrecht op de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan. In maart 
2014 hebben we ingestemd met het ondersteuningsplan primair onderwijs “Goed 
onderwijs maak je samen 2014-2018”.  
We zien onze taak echter breder. Wij willen vanuit onze rol een bijdrage leveren aan de 

realisering van passend onderwijs in onze regio. 
Om onze rol als OPR goed te kunnen vervullen is het belangrijk om goed geïnformeerd te 
zijn over wat er op de scholen speelt rond het passend onderwijs. Ons oordeel bepalen 
we eigenstandig waarbij we steeds de  belangen van leerlingen met hun ouders en al het 
personeel van de scholen helder voor ogen houden.  
 
 
Speciale bijeenkomst voor alle leden van de MR en GMR van het Samenwerkingsverband  
Wij nodigen u van harte uit om dinsdagavond 28 oktober 2014 (Hotel Haarlem, 19.30-
21.00 uur) in uw agenda te noteren. 
Wij organiseren een bijeenkomst voor alle leden van de MR en GMR binnen Zuid-
Kennemerland om vanuit verschillend perspectief (leerling, ouder, personeel) met elkaar 
te spreken over  

- de realisering van passend onderwijs in onze regio 
- de mogelijkheden en doelmatigheid van de ondersteuning binnen het SWV en 

- onze rol als medezeggenschapsorgaan daarbij.  
We vertrouwen op een grote opkomst. 
 
We gebruiken de gesprekspunten (gedachten, problemen) uit deze bijeenkomst voor 
nieuwe (verbeter) ideeën voor het ondersteuningsplan 2015 – 2019. Op deze manier 
dragen we met elkaar bij aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijsaanbod binnen 
het samenwerkingsverband.  
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Vergaderingen OPR 
Het komend schooljaar vergadert de OPR vijf keer. De vergaderdata kunt u vinden op de 
site; http://www.passendonderwijs-zk.nl/opr  
  
De volgende OPR vergadering is op dinsdag 23 september 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 
rechtstreeks aan een van de leden van de OPR. 

 
Met vriendelijke groet,  
 

Jullie vertegenwoordigers in de OPR  
 
Wij zijn:  
 

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  
Tussentijdse vacature, de la Salle, ruigrok@zonnet.nl,  personeel  
Elly Lodewijkx, Salomo,  
e.lodewijkx@dreefschool.nl, personeel  
Rik Landkroon, Dunamare SO/SBO  
riklandkroon@rws.nl, ouder  
Tussentijdse vacature, Stopoz,  elsschram@gmail.com, ouder 
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