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Jaarverslag van de
Ondersteuningsplanraad (OPR),

Nog vaak bereikt ons de vraag: “De OPR wat is dat dan?”.
En dat snappen wij. Daarom eerst een kort antwoord op die vraag:
De ondersteuningsplanraad (OPR) is de verplichte, speciale medezeggenschapsraad van het
samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen
of wijzigen van) het ondersteuningsplan. Daarnaast wordt de directeur van het
Samenwerkingsverband gevoed door de OPR met thema’s die spelen onder de ouders en op
de scholen. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren. De leden van deze raad
moeten ouders en personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband. We
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bestaan uit 5 ouders en 5 leerkrachten die met elkaar de besturen vanuit het hele Westland
vertegenwoordigen. Zie voor meer informatie en de laatste notulen de website van het
samenwerkingsverband: http://www.samenwerkingsverbandwestland.nl/
Afgelopen schooljaar zijn we qua bezetting compleet geweest. Dat betekend dat we 5 ouders
en 5 leerkrachten hadden vanuit alle besturen van het primair onderwijs. Twee ouders
hebben afscheid genomen. Wij hopen op een spoedige invulling van hun plek. Want juist de
stem van ouders is onmisbaar.
Wat hebben we gedaan het afgelopen jaar?
Vorig schooljaar (2014/2015) hadden we afgesloten met een laatste vergadering waarin de
visie van het samenwerkingsverband besproken is. Na het werken met het
ondersteuningsplan vanaf 2014 blijken sommige dingen prima te zijn, maar andere dingen
kunnen ook beter. Deze verbeterpunten zullen terug te vinden zijn in een nieuw
ondersteuningsplan wat dit schooljaar vorm heeft gekregen. De OPR heeft er kritisch maar
opbouwend naar gekeken en in het voorjaar van 2016 officieel instemming gegeven. In het
plan zijn veel dingen veranderd die voor het passend onderwijs voor alle scholen. Dit kunt u
terugvinden in het Ondersteuningsplan op de site van het samenwerkingsverband Westland.
Verder hebben we gesproken over het zichtbaar maken van de OPR voor ouders en
leerkrachten. Om een goed orgaan voor de achterban te zijn moeten we zeker ook zichtbaar
en benaderbaar zijn. Omdat het gaat om meer dan 40 basisscholen in het Westland is dat
nog geen makkelijke taak. Daarom hebben we een pagina op de website gebouwd, ons als
ouders gepresenteerd op de ouderavond van het Samenwerkingsverband en een mail adres
geopend. Via het mailadres: opr@samenwerkingsverbandwestland.nl kunt u als ouder of
leerkracht rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter en de secretaris en al uw vragen,
opmerkingen, zorgen en tips rondom passend onderwijs met ons delen.
Verder is er door het samenwerkingsverband een ouderavond georganiseerd waar zowel
ouders als leerkrachten welkom waren. Dit was een hele afwisselende en inspirerende avond
waarin het samenwerken tussen ouders en leerkrachten voor het kind, centraal stond.
2016 / 2017 wordt wederom een belangrijkjaar voor de OPR. Alle wijzigingen die
afgesproken zijn in het nieuwe ondersteuningsplan zullen toegepast moeten gaan worden.
De OPR zal ook dit jaar dat proces kritisch volgen en volgen of de doelstellingen worden
gehaald.
Want passend onderwijs, dat raakt iedereen. Zowel de kinderen met een extra zorg vraag als
de andere kinderen uit de klas. En daardoor dus ook alle ouders en leerkrachten.
Wij zullen u op de hoogte houden van de stappen hierin van de OPR. Houdt u onze site in de
gaten!
Mirian Flikweert
(voorzitter OPR Samenwerkingsverband Westland

