
 
 

 
 
 

 

Wil jij meepraten over passend onderwijs in jouw regio? 

 

De Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Doetinchem (basisonderwijs) is op 

zoek naar meerdere nieuwe leden. 

 

De meeste kinderen kunnen de basisschool zonder problemen doorlopen. De school waar een kind is 

ingeschreven, biedt de hulp en ondersteuning die een kind nodig heeft. Als er meer nodig is en de 

school dit niet zelf kan, zoekt deze school samen met de ouders naar een oplossing. Dat kan binnen de 

eigen school zijn met extra ondersteuning, op een andere basisschool of in het speciaal (basis)onderwijs. 

De school zorgt er samen met de ouders/verzorgers voor dat een kind op de beste plek komt en dat een 

kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Het samenwerkingsverband helpt hierbij.  

 

Waarom hebben we jou nodig? 

Alles draait om passend onderwijs, daarom vinden we het heel belangrijk dat jij met ons meedenkt. Of 

het nu gaat om het speciaal basisonderwijs of het reguliere basisonderwijs, hoe meer verschillende 

invalshoeken, hoe beter. Wij zoeken ouders/verzorgers van leerlingen én personeelsleden die werkzaam 

zijn in het basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband Doetinchem. 

 
 

In december verwelkomden we Danny, Laurien, Bertine en Engelbert, onze enthousiaste nieuwe leden! 

Toch we blijven op zoek naar nieuwe leden! Voor de oudergeleding én voor de personeelsgeleding.  

 

Wat is de OPR? 

Het samenwerkingsverband (SWV) Doetinchem helpt de scholen binnen de regio om niet alleen op 

papier, maar juist in de praktijk passend onderwijs te bieden. Veel van het geld dat de overheid wil 

uitgeven, wordt beschikbaar gesteld aan het samenwerkingsverband. Voor het goed volgen van het 

SWV, is er de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is binnen het samenwerkingsverband het 

hoogste niveau van medezeggenschap. Als je lid bent van de OPR praat je dus mee over alles wat 

met passend onderwijs te maken heeft. 

 



 
 

 
 
 

In ons samenwerkingsverband zijn 14 

schoolbesturen gezamenlijk 

verantwoordelijk voor ruim 11.000 leerlingen 

binnen het primair onderwijs. Dit zijn 62 

basisscholen, 3 speciaal (basis) onderwijs 

scholen. De OPR bestaat uit 10 leden. Deze 

leden vertegenwoordigen alle leerlingen 

binnen het samenwerkingsverband. 

 

De OPR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. In deze vergaderingen komt alles aan de orde wat met 

passend onderwijs te maken heeft. Het belangrijkste hierin is het ondersteuningsplan. Verder 

bespreken we de begroting en jaarrekening en de besteding van de financiële middelen. 

 

Ben jij ons nieuwe OPR lid? 

Als je ouder/verzorger bent, kun je zitting nemen in de OPR zolang je een kind in het basisonderwijs 

hebt. Als je personeelslid bent, kun je zitting nemen in de OPR als je - minimaal 6 maanden - een 

vast dienstverband hebt bij een (school)bestuur binnen het SWV Primair Onderwijs Doetinchem. Als 

jij interesse hebt in passend onderwijs, ben je van harte welkom! Aanvullende kennis is niet nodig. 

 

➢ Voor de oudergeleding vragen we je in het bijzonder te reageren als je kind op een school 

buiten Doetinchem zit. 

➢ Voor de personeelsgeleding zoeken we mensen vanuit alle geledingen. 

 

Als je lid wordt van de OPR, doe je dat in principe voor 4 jaar. Op deze manier zijn er altijd genoeg 

leden met ervaring. Er staat een kleine vergoeding tegenover. 

 

Voel jij je betrokken bij het onderwijs en is de school van je kind(eren) of waar je werkt onderdeel 

van het SWV Doetinchem, kom dan vooral eens mee vergaderen.  

  

Wil je meer informatie of je kandidaat stellen voor de OPR, kun je reageren  door een email te sturen 

naar de OPR: opr@swvdoetinchem.nl We lezen hierin graag wat jouw motivatie is om in de OPR te 

gaan, of je ouder/verzorger of personeelslid bent en van welke school je komt. 

Kijk ook eens  op de website van het SWV Doetinchem PO: 

https://www.swvdoetinchem.nl/organisatie/ondersteuningsplanraad-opr 

 

We kijken uit naar je reactie! 

 

Hartelijke groet, 

mede namens de leden van de OPR, 

 

Maddy Bovens 

Voorzitter OPR 
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