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OPROEP KANDIDATEN ONDERSTEUNINGSPLANRAAD 

  

De Ondersteuningsplanraad doet hierbij een oproep aan alle ouders/verzorgers van de kinderen 
en de leerkrachten van de scholen die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten om zich te 
melden als kandidaat voor de verkiezingen in november 2018. 
 
De Ondersteuningsplanraad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers en 
van de leerkrachten van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De 
Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en kan het bestuur 
van het samenwerkingsverband gevraagd en ongevraagd advies geven. 
In de nieuwe bestuursstructuur heeft de Ondersteuningsplanraad de bevoegdheid een kandidaat 

voor het bestuur voor te dragen. 

De Ondersteuningsplanraad vergadert 6 keer per jaar; vergaderingen worden in de avonduren 

gepland en duren 2 uur. Wel vragen vergaderingen de nodige voorbereidingstijd. 

Vergoedingsregeling: 

Voor de oudergeleding bedraagt de vergoeding € 40,00 per bijgewoonde vergadering; voor de 
leerkrachtgeleding geldt de compensatieregeling uit de cao PO (60 uur compensatie op jaarbasis). 
De vergoeding voor gemaakte reiskosten bedraagt voor de oudergeleding € 0,19 per kilometer 
onbelast en voor de leerkrachtgeleding € 0,28 per kilometer belast. 
 
U kunt uw kandidaatstelling, voorzien van: 
- persoonlijke gegevens 
- ouder- of personeelsgeleding 
- school/plaats 
- korte motivatie 
sturen naar de secretaris van de verkiezingscommissie: eborst@zeeluwe.nl. 
 

U kunt zich tot en met 9 november 2018 kandidaat stellen. 
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ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) 
Om aan criteria van goede medezeggenschap te kunnen voldoen, heeft de wetgever de 
medezeggenschap ten aanzien van het Ondersteuningsplan in handen gelegd van een nieuw 
medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad. De helft van de leden wordt gekozen uit het 
personeel van de scholen, de andere helft bestaat uit ouders. 
 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN OPR 
De Ondersteuningsplanraad heeft in vergelijking met de MR van een school een beperkt aantal 
bevoegdheden, waarvan de belangrijkste het instemmingsrecht is ten aanzien van de vaststelling en 
wijziging van het Ondersteuningsplan. Daarnaast kan de OPR het bestuur gevraagd en ongevraagd 
adviseren. Ook heeft de OPR de beschikking over een plaats in het toezichthoudende deel van het 
bestuur. Op voordracht van de OPR is de heer Pieter den Besten (voormalig wethouder in 
Harderwijk) benoemd als toeziend bestuurslid van Zeeluwe. Hij houdt specifiek toezicht namens de 
OPR. 
 
BEZIGHEDEN OPR 
Als OPR maken we ons sterk voor een duidelijk vlekkenplan rondom onderwijsvoorzieningen voor 
leerlingen. Passend Onderwijs moet voor elke leerling beschikbaar zijn, zo lokaal mogelijk. Speciale 
voorzieningen moeten daarnaast beschikbaar blijven voor kinderen die deze extra zorg nodig 
hebben. Onderdeel van dit vlekkenplan is de beschikbaarheid van expertise, waar leerkrachten en 
interne begeleiders gebruik van kunnen maken. In de OPR is grote zorg door het ontbreken van de 
zekerheid of de benodigde deskundigheid in de toekomst nog wel aanwezig zal zijn.  
Ook wil de OPR meer duidelijkheid over de vraag of scholen de middelen voor het bieden van 
passend onderwijs efficiënt en effectief inzetten. Via een goede verantwoording en monitoring wil de 
OPR hier zicht op krijgen. 
 
Het nieuwe Ondersteuningsplan 2016-2020 is op 21 april 2016 goedgekeurd door de aangesloten 
schoolbesturen. De OPR heeft op 21 april 2016 instemming verleend. Na goedkeuring/instemming 
door besturen en OPR is het Ondersteuningsplan 2016-2020 naar de inspectie van het onderwijs 
gestuurd en is het vanaf 1 augustus 2016 het formele ondersteuningsplan van Zeeluwe. 
 
VERKIEZINGEN 
Er zijn recent nieuwe vacatures ontstaan in de ouder- en leerkrachtengeleding van de 
Ondersteuningsplanraad. 
 
De OPR doet hierbij een oproep voor: 

 5 kandidaten oudergeleding, bij voorkeur (gezien de beoogde spreiding) uit de gemeente 
Epe, Ermelo, Nunspeet, Nijkerk en Putten. 

 1 kandidaat leerkrachtengeleding, bij voorkeur (gezien de beoogde spreiding) uit de 
gemeente Epe, Harderwijk en Elburg.  

 
Alle leerkrachten en ouders/verzorgers van leerlingen van een school binnen ons 
samenwerkingsverband kunnen zich verkiesbaar stellen. 
 
Alleen de leden (ouders/verzorgers en leerkrachten) van de MR-en mogen in november hun stem 
uitbrengen op kandidaten van hun eigen geleding. De stemming zal digitaal plaatsvinden; daarvoor 
heeft de verkiezingscommissie de e-mailadressen van alle MR-leden nodig. 
Vandaar het uitdrukkelijke verzoek aan de secretarissen van de MR-en om voor 9 november 2018 
een lijst met e-mailadressen te sturen naar eborst@zeeluwe.nl als deze nog niet bekend zijn bij 
Zeeluwe.  
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