
U in de OPR? 
 
Ja,.... waarom niet? 
 
Wij zijn als ouders die actief zijn in de OndersteuningsPlanRaad (OPR) op zoek naar 
enthousiaste ouders die samen met ons zitting willen nemen in de OPR.  
De OPR is betrokken bij passend onderwijs in Apeldoorn. Passend onderwijs is eigenlijk niets 
anders dan goed onderwijs. Elke leerling heeft recht op passend onderwijs, ook kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Het liefst zo 'gewoon' en 'dichtbij' mogelijk, maar als het 
nodig is in een school voor speciaal (basis)onderwijs. 
 
Hoe mooi zou het zijn als er voor ieder kind passend onderwijs is. In de OPR kunt u daar een 
steentje aan bijdragen. De taak van de OPR is het instemmen met het Ondersteuningsplan. 
Voorafgaand aan deze instemming kan de OPR aanbevelingen doen voor aanpassingen.  
 
Hoe hebben we dat in Apeldoorn geregeld? 
Alle reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en scholen voor 
speciaal onderwijs (SO cluster 3 en 4) in Apeldoorn werken met elkaar samen in het 
“samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn-PO”. 
De opdracht voor dit samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat alle leerlingen in 
Apeldoorn het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 
Het samenwerkingsverband heeft in haar ‘Ondersteuningsplan’ beschreven hoe de besturen 
van alle scholen samen zorgen voor een dekkend ondersteuningsaanbod voor de kinderen.  
In de OPR (medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband) zitten 6 ouders en 6 
personeelsleden. 
 
We zoeken een ouder met een kind in het regulier basisonderwijs en een ouder met een kind 
in het SBO. Je neemt zitting voor maximaal 4 jaar, maar als je kind binnen die 4 jaar naar het 
voortgezet onderwijs gaat of geen onderwijs meer volgt op een school die is aangesloten bij 
het SWV dan stopt je lidmaatschap eerder. Het is zeker niet noodzakelijk dat je als ouder ook 
zelf ervaringen hebt met het passend onderwijs. Wel dat je het interessant vind om op 
beleidsniveau mee te denken. 
 
 
Meepraten in de OPR, iets voor U? 
Spreekt dit u aan, dan kunt u zich kandidaat stellen door voor 16-12-2017 een mail te sturen 
naar OPR.apeldoorn@gmail.com. Wij vragen van u dat u zich in deze mail kort voorstelt en 
vertelt waarom u zich kandidaat stelt (maximaal 150 woorden). De medezeggenschapsraden 
van alle basisscholen van Apeldoorn stemmen op basis hiervan op de beschikbare kandidaten.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.swvapeldoornpo.nl 
We hopen u in onze OPR te mogen ontmoeten! 

Met vriendelijke groet, 

De leden van de OPR van het samenwerkingsverband Apeldoorn-PO 
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