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Nieuwsbrief Ondersteuningsplanraad - oktober 2022 

 

Het samenwerkingsverband (SWV) Doetinchem wil voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd passend 

onderwijs bieden. Veel van het geld dat de overheid hiervoor uitgeeft, 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. De leden van de 

OPR praten dus mee over alles wat met passend onderwijs te maken heeft. 

 

Wie zijn wij? 

De OPR bestaat uit tien leden; vijf ouders en vijf personeelsleden van de scholen binnen het 

Samenwerkingsverband Doetinchem. Momenteel hebben we nog één openstaande vacature voor de 

oudergeleding. Hierbij stellen wij ons kort aan je voor. 

 

 

Ik ben Esther Tempels en werkzaam in het Basisonderwijs op 't Prisma. Hier geef ik 

3 dagen met veel plezier les in de bovenbouw. Ook ben ik 1 dag in de week als 

Opleider in de school aanwezig. Hierbij is er een fijne samenwerking tussen school 

en Iselinge. Ik ben zelf gedragsspecialist en ik houd van uitdagingen.  

 

Mijn naam is Marcella Heerenveen, voorzitter van de OPR. Ik werk als intern begeleider en 

leerkrachtondersteuner op obs de Huet in Doetinchem. Voor mij betekent passend onderwijs 

een fijne schooltijd voor ieder kind op de best passende school. Sinds 2019 kijk ik in de OPR 

kritisch mee hoe we dit in onze regio vormgeven. 

 

Ik ben Bertine Hermans en lid van de OPR sinds 2021. Mijn man en ik hebben 2 

kinderen die naar Dorpsschool Halle gaan. 

In mijn dagelijks leven ben ik projectleider bij een vastgoedonderhoudsbedrijf in 

Doetinchem waardoor ik als "ouder" een plaats inneem bij de OPR. 

Passend onderwijs is een belangrijk onderdeel van het huidige onderwijs, ik laat 

me dan ook graag door de leerkrachten binnen de OPR uitleggen hoe het passend 

onderwijs er vanuit hun perspectief uitziet en wat mogelijke verbeterpunten zijn, 

zodat we deze visie goed kunnen delen richting het samenwerkingsverband. 
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Ik ben Danny Winters en leerkracht van groep 6 op basisschool De Plakkenberg te 

Silvolde. De OPR heeft voor mij persoonlijk een toegevoegde waarde, door met elkaar 

het gesprek aan te gaan over passend onderwijs, leer ik steeds iets nieuws waar we op 

onze school weer wat mee kunnen. 

Mijn naam is Laurien Lubbers. Ik werk als intern begeleider op IEKC het Gele Park in 

Lichtenvoorde. Op Het Gele Park worden kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar gecombineerd en aangeboden op één locatie. Als intern 

begeleider werk ik nauw samen met leerkrachten, ouders, orthopedagogen en externen 

om vorm te geven aan passend onderwijs. Omdat ik graag meedenk over passend 

onderwijs, ben ik in 2021 lid geworden van de OPR. 

Mijn naam is Engelbert Groen en woon in Gaanderen met mijn vrouw en drie bijna 

volwassen kinderen. Ik ben leerkracht van groep 8 en schoolopleider op kindcentrum 

Oersprong in Ulft. Sinds eind 2021 lid van de OPR en sinds kort secretaris van deze 

enthousiaste club. Op deze manier probeer ik een passende bijdrage te kunnen 

leveren aan alle kinderen in onze regio. 

Hallo! Mijn naam is Ilona Arentz en ik woon samen met mijn man en onze twee ontzettend 

leuke, enthousiaste jongens in Ulft. In mijn ideale wereld heeft ieder kind een fijne plek op 

school en past het onderwijs volledig bij zijn behoeften. Mogelijk een utopie, maar ik 

probeer dit wel na te streven, ik ervaar thuis immers hoe belangrijk dit is.  

Hoe ik dat doe? Sinds 2022 ben ik lid van de OPR van het SWV PO Doetinchem om een 

bijdrage te leveren vanuit de oudergeleding. Daarnaast ben ik werkzaam op SBO Sam als 

onderwijsondersteuner, verwacht ik in februari 2023 mijn Ad PEP te behalen en ben ik 

eigenlijk ‘altijd’ wel bezig om te kijken op welke manier ik nog net dat stapje extra kan 

zetten om dingen in beweging te brengen. 

Hallo allemaal. Mijn naam is Manon Teunissen. Als moeder van twee dochters van 6 jaar, 

neem ik sinds dit schooljaar deel aan de OPR. Op deze manier heb ik het gevoel meer 

betrokken te kunnen zijn bij het reilen en zeilen binnen het onderwijs. Niet alleen mijn 

eigen dochters hebben recht op goed en passend onderwijs, maar elk kind. Ongeacht 

leeftijd en achtergrond. 

 

Ik ben Sandra ten Have. Ik woon met mijn man, drie kinderen en eigenwijze teckel in 

Varsselder-Veldhunten. Onze jongste zoon gaat hier in ons dorp naar basisschool Pius X, 

onze twee dochters fietsen elke dag richting het Almende College. Zelf ben werkzaam als 

onderwijs begeleider in het voortgezet onderwijs in Aalten. Als moeder en vanuit mijn 

vakgebied vind ik het interessant en een hele leuke uitdaging om vanuit de OPR  naar 

het onderwijs te kijken en mee te denken over passend onderwijs in de regio. 
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Onze jaarplanning 

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

passend onderwijs te maken heeft. Tijdens het afgelopen schooljaar lag de focus op het 

ondersteuningsplan 2022-2026 dat afgelopen maart is vastgesteld na instemming van de OPR. Daarnaast 

waren ook de nieuwe bestuursstructuur (de governance) van het SWV en het herschrijven van ons eigen 

medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement belangrijke onderwerpen. In onze eerste 

vergadering van dit schooljaar hebben we met elkaar gekeken naar de onderwerpen die we graag het 

komende jaar met elkaar willen bespreken. Onze planning is als volgt: 

19 oktober 

2022 

 

- In gesprek met het S(B)O over onderlinge samenwerking 

- Het verduidelijken van het nieuwe ondersteuningsplan d.m.v. een praatplaat 

- Het activiteitenplan van het SWV 

 

14 december 

2022 

- De begroting van het SWV 

- In gesprek met een bestuurder over de financiële keuzes m.b.t. passend onderwijs 

- Het opzetten van een ouder- en jeugdinformatiepunt 

 

22 maart 

2023 

 

- De governance-structuur van het SWV en de rol van de OPR 

- Eventueel in gesprek met de Raad van Toezicht van het SWV 

- Het jaarverslag van de OPR 

 

15 mei 2023 

 

- In gesprek met de projectleider Voorschoolse Verwijzing 

- Stand van zaken ouder- en jeugdinformatiepunt 

 

• De OPR houdt je minstens 2 keer per schooljaar (in oktober en april) op de hoogte via een nieuwsbrief. 

• Wil je meer informatie, een keer een vergadering bijwonen of je kandidaat stellen voor de OPR, dan kun 

je ons een email sturen: opr@swvdoetinchem.nl 

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

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

 

In ons samenwerkingsverband zijn 14 schoolbesturen 

gezamenlijk verantwoordelijk voor ruim 11.000 

leerlingen binnen het primair onderwijs. Dit zijn 62 

basisscholen en 3 speciaal (basis) onderwijs scholen. De 

OPR bestaat uit 10 leden. Deze leden 

vertegenwoordigen alle leerlingen binnen het 

samenwerkingsverband. 
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