OPR nieuwsbrief
Voor ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten, april 2015
Wij, de leden van de OPR van samenwerkingsverband voortgezet onderwijs De Meierij willen
ons graag aan jullie voorstellen. Verder willen we graag wat vertellen over ons werk. De
Ondersteuningsplanraad, kortweg OPR, bestaat uit 16 leden die elk een gedeelte van de
belanghebbenden in het samenwerkingsverband vertegenwoordigen.
De volgende groepen zijn vertegenwoordigd:
- Speciaal onderwijs,
- Praktijkonderwijs,
- VMBO,
- HAVO/VWO.
Voor elke groep zijn er 2 leraren, 1 ouder en 1 leerling
afgevaardigd. De zittingstermijn is telkens 4 jaar.
Na 4 jaar treedt een lid af maar die kan ook worden
herkozen. Onze namen vindt u in bijlage 6, bladzijde
54 van het Ondersteuningsplan.

Historie
Het begon allemaal eind 2013 toen als gevolg van de nieuwe wet op het passend onderwijs een
organisatie in het leven werd geroepen. Deze was bedoeld om de uitvoering van de wet in
goede banen te leiden. Deze organisatie heet in ons geval SWV voortgezet onderwijs de Meierij
Een overzicht van alle deelnemende scholen in het samenwerkingsverband kun je vinden op de
website van SWV voortgezet onderwijs de Meierij onder ‘aangesloten scholen’.
Na de installatie van de leden van OPR was het goedkeuren van het Ondersteuningsplan de
eerste opdracht. Aangezien de OPR instemmingsrecht heeft was dit een belangrijke taak. In dit
plan wordt namelijk aangegeven op welke manier de aangesloten scholen de wet op het
passend onderwijs gaan uitvoeren. In het kort betekent dit, dat een leerling die wordt
aangemeld bij een school van het samenwerkingsverband, Passend Onderwijs zal krijgen en
dat de zorg hiervoor bij de school en het samenwerkingsverband ligt. Deze zorg is dan ook
beschreven in het Ondersteuningsplan. Deze is terug te vinden op de website van de Meierij.
Door het gebrek aan ervaring met deze wijze van samenwerking en het verzorgen van passend
onderwijs was dat geen eenvoudige taak. Na grondige bestudering en bespreking van het
Ondersteuningsplan, zoals opgesteld door het samenwerkingsverband, heeft de OPR dit begin
2014 unaniem goedgekeurd. Na deze eerste en belangrijke stap werd de wet op het passend

onderwijs in augustus 2014 van kracht en heeft de OPR nu als voornaamste taak het volgen
van de uitvoering en functioneren van de wet binnen het Samenwerkingsverband. Uiteraard
heeft de OPR geen instemmingsrecht op alles wat het samenwerkingsverband doet. Maar het
gaat wel om inspraak, ongevraagd advies en het recht op informatie.

Contact met de achterban
Veel van onze informatie wordt aangeleverd door het samenwerkingsverband, maar voor een
deel zijn wij als jullie vertegenwoordiger aangewezen op hetgeen jullie ons kunnen vertellen.
Jullie kennen de praktijk. Jullie weten of de afspraken werken. Kortom de leden van de OPR
zouden het op prijs stellen als wij van jullie zouden horen of Passend Onderwijs werkt. Contact
opnemen met ons kan via het samenwerkingsverband of via e-mail opr@demeierij-vo.nl
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