
Praat en denk mee over Passend Onderwijs in onze scholen! 

  
De medezeggenschap van het swv Zeeluwe doet een oproep voor nieuwe leden van de 
Ondersteuningsplanraad. 
  
Vacatures OPR (Ondersteuningsplanraad) 
  
Per 1 april 2022 zijn er 4 vacante plaatsen in de OPR; 3 voor de oudergeleding en 1 voor de 
personeelsgeleding.  
  
De OPR (Ondersteuningsplanraad) vertegenwoordigt ouders en leerkrachten en is het 
medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.  
Het samenwerkingsverband “Zeeluwe” is verantwoordelijk voor passend onderwijs in 
Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Epe en Zeewolde. 
  
Voor een goede verdeling van de leden over de 8 gemeenten worden met name voor de 
oudergeleding kandidaten uit de gemeenten Putten, Ermelo, Elburg, Zeewolde en Epe 
gezocht. 
  
Acht ouders en acht leerkrachten vertegenwoordigen in de OPR alle ouders en 
onderwijsmedewerkers binnen onze regio.  
De OPR heeft als belangrijkste recht eens per vier jaar in te stemmen met het 
ondersteuningsplan, waarin staat hoe binnen de scholen passend onderwijs georganiseerd 
wordt.  
  
Nieuw beleid geeft de OPR ook instemmingsrecht op de meerjarenbegroting van het 
samenwerkingsverband.  
Ouders moeten eerder en beter geïnformeerd worden, o.a. door de inrichting van een 
Ouderinfo-en-steunpunt. 
  
Heb je ideeën over Passend Onderwijs en wil je actief meedenken over wat voor de kinderen 
het beste is, meld je dan aan als kandidaat-lid van de OPR (Ondersteuningsplanraad). 
De OPR vergadert zo’n zes keer per jaar, maximaal twee uur per keer. Daa naast maken de 
leden van de OPR deel uit van werkgroepen, waarin bepaalde thema’s centraal staan.  
In het kader van de werkgroepen wordt een beperkte tijdsinvestering gevraagd. Er is voor 
onderwijzend personeel en ouders een vergoedingsregeling. 
  
Tot 20 april 2022 kunnen nieuwe kandidaat-leden zich melden bij Sieb van der Heide 
srvdheide@zeeluwe.nl 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Via deze link kom je op de website van Zeeluwe 
voor meer uitgebreide informatie. 
  
Of telefonisch/mail:        
  

S.R. van der Heide (ambtelijk secretaris OPR) 
06-8681186 

srvdheide@zeeluwe.nl 
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