
 

 

Wij zoeken ouders voor de OPR (OndersteuningsPlanRaad) Passend Primair 
Onderwijs Rijnstreek. Komt u ons helpen? 

 

Als ouder weet u als geen ander dat ieder kind z’n eigen talent heeft. Bij sommige kinderen 
komen die talenten juist tot bloei nadat het onderwijs wat meer is afgestemd op de eigen 

behoefte van het kind. Passend Onderwijs speelt hierop in. Door het onderwijs passend te 
maken worden alle kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun toekomst. 

 

Waarom Passend Onderwijs? 
Passend Onderwijs heeft als taak álle kinderen het best mogelijke onderwijs te geven, 

rekening houdend met de specifieke behoeften. Leerlingen met dyslexie bijvoorbeeld krijgen 
aangepaste lessen en materialen. Leerlingen die heel makkelijk leren worden met 

complexere vraagstukken uitgedaagd, terwijl leerlingen die wat meer tijd nodig hebben om 
de lesstof te begrijpen juist op meer begeleiding kunnen rekenen.  

Passend Onderwijs kan ook betekenen dat een kind het best tot z’n recht komt op een 

speciale school of op een zorg/onderwijsplek. Daar krijgen kinderen les in kleinere groepen 
of zelfs 1-op-1 begeleiding. Met andere woorden: Passend Onderwijs biedt ieder kind de 
kansen waar het recht op heeft. 

Wat doet het samenwerkingsverband Passend Onderwijs? 

De verschillende scholen en schoolbesturen in de Rijnstreek zijn verenigd in het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Door dit samenwerkingsverband 
kunnen scholen onderling maximaal profiteren van elkaars expertise om zo tot het beste 
passende onderwijs te komen.  

Wat is het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs? 
De belangrijkste taak van het samenwerkingsverband is het opstellen van het zogenaamde 

Ondersteuningsplan Passend Onderwijs. Dat is een plan dat voor een periode van vier  
schooljaren. Het Ondersteuningsplan is onlangs vastgesteld voor de periode 2022 tot 2026. 
De doelen die in dit plan genoemd staan, moeten binnen deze vier jaar gerealiseerd worden.  

 



 

 

 

Wat is de rol van de OndersteuningsPlanRaad (OPR)? 
De OPR is een soort medezeggenschapsraad voor Passend Onderwijs. Ouders en 
personeelsleden in deze raad hebben instemmingsrecht met het Ondersteuningsplan 

Passend Onderwijs (zoals hierboven beschreven). De OPR vergadert 4 à 5 keer per jaar om te 
bespreken hoe het gaat met het Passend Onderwijs in de Rijnstreek, wat er beter kan en 

volgt de voortgang van de in het Ondersteuningsplan geformuleerde doelen voor de 
komende vier jaar. Dat doen de leden samen met de directeur-bestuurder van het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek, aan wie ze gevraagd en ongevraagd 
advies geven. 

Wat zijn de taken en aandachtspunten van de OPR? 
Als lid van de OPR kunt u: 

·       eigen ideeën aandragen 

·       verbeteringen aangeven 

·       eerder gestelde doelen evalueren 

 

Binnen de OPR komen alle zaken aan bod die met het Ondersteuningsplan te maken 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan: 

·  het dekkend netwerk van passend onderwijs: kan ieder kind in de eigen regio het meest 
geschikte onderwijs krijgen of schieten we nog tekort? 

·  wat zijn de vorderingen uitgaande van de gestelde doelen in het Ondersteuningsplan? 

·       het bespreken van het jaarverslag, de begroting en de verschillende beleidsplannen 
 

De leden van de OndersteuningsPlanRaad stemmen uiteindelijk in met het 
Ondersteuningsplan dat telkens voor een periode van vier schooljaren wordt gemaakt. 

  

Over welke vaardigheden moet u beschikken? 

·    U kent de uitdagingen waarmee kinderen (en hun ouders) te maken hebben die niet tot 
hun recht komen in het regulier basisonderwijs. 

·        U vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs en daarmee op een zo groot 
mogelijke kans een gelukkig en zelfredzaam persoon te worden. 

·        Officiële stukken (tekstueel en cijfermatig) moeten beoordeeld worden. U kunt dit zelf  of 

u geeft aan dit graag samen met andere leden van de OPR te willen doen. 

 



 

 

 

·      U heeft er geen moeite mee aan te geven dat u meer uitleg of tijd nodig heeft om uw 
mening te kunnen vormen over onderwerpen die op tafel komen. U durft vragen te 
stellen en uw mening te uiten in een groep. 

 

Hoeveel tijd kost de OndersteuningsPlanRaad? 
De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek heeft 
regelmatig overleg met de OPR. Lidmaatschap van de OPR kost u als lid maximaal 2 of 3 uur 
per twee maanden. De OPR-leden vergaderen 4 à 5 keer per schooljaar*. Soms krijgt u 
informatie toegestuurd om door te lezen, u kunt gevraagd worden wat uw mening is over 
bepaalde onderwerpen of u neemt deel aan een gesprek. 

*Als er bijzondere omstandigheden zijn die extra aandacht vragen, kan dit misschien meer 
worden. 

Samenvattend:  

- overleg met de directeur-bestuurder: max. 4 à 5 keer per schooljaar  
- doornemen toegestuurde informatie: ongeveer 1 à 1,5 uur per twee maanden 

- tussentijds mening geven over een onderwerp, staat los van vergaderingen: komt 
onregelmatig voor. Reken op gemiddeld 1 uur per maand 

- tussentijds deelnemen aan gesprekken, staat los van vergaderingen ongeveer 1 uur per 
maand 

- totaal aantal uren per jaar: gemiddeld ongeveer 2 à 3 uur per maand 

 

Welke vergoeding krijgt u als OPR-lid? 
 

- Voor ouders geldt een vacatievergoeding van € 50,- per bijgewoonde vergadering. 
- Ouders met de functie ‘voorzitter’ of ‘secretaris’ binnen de OPR krijgen een 

vacatievergoeding van € 100,- per bijgewoonde vergadering, met een maximum van 
€300,- per jaar. 

  
Bent u enthousiast geworden? 

Meld u zich dan aan door contact op te nemen met het Bestuursbureau van SPO WIJ de 
Venen via secretariaat@wijdevenen.nl of telefoonnummer: 0172 726 112.  
  
Ik wil u bij voorbaat bedanken voor uw aanmelding. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd, want 
daarmee kunnen we het Passend Onderwijs naar een hoger niveau tillen. 
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Met vriendelijke groet,  

 

<invullen afzender> 

 

 


