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OPR Duin- en Bollenstreek zoekt bevlogen ouders en 
medewerkers! 
 

 
Wil jij… 

1. meepraten over en invloed hebben op het beleid rond ondersteuning van kinderen in deze regio; 
2. kennis opbouwen over het bredere netwerk van scholen in en om het samenwerkingsverband; 
3. deel uitmaken van een bevlogen groep mensen die echt iets willen betekenen voor de zorg aan 

leerlingen in ons samenwerkingsverband?  

Meld je dan nu aan als kandidaat voor de OPR via opr@swv-db.nl  

 
Elk kind het onderwijs dat bij hem past, zo dicht mogelijk bij huis. Dat is Passend Onderwijs. In het 
Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek werken scholen en schoolbesturen 
samen om dat mogelijk te maken. Als Ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV, zijn wij dringend op zoek 
naar enthousiaste ouders en medewerkers die ons team komen versterken. 
 
Wat doet de OPR? 
De OPR beoordeelt de inhoud van het ondersteuningsplan en volgt elk jaar de uitvoering van dat plan. Het 
ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband er samen voor zorgen dat alle 
leerlingen de begeleiding en zorg krijgen die bij ze past. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis. In mei 2019 heeft de 
OPR ingestemd met de inhoud van het ondersteuningsplan voor de periode 2019-2022. Na vaststelling van het 
plan is het de taak van de OPR om ontwikkelingen in het samenwerkingsverband te volgen, oren en ogen open 
te houden voor wat er in de praktijk speelt en de directie van het samenwerkingsverband scherp te houden. 
Daarvoor is het belangrijk om als OPR op volle sterkte te zijn en onze invloed zo goed en zo breed mogelijk uit te 
oefenen!  
 
Wie zitten er in de OPR? 
De OPR bestaat uit 10 ouders en 10 personeelsleden: uit elk bestuur één. De medezeggenschapsraden van de 
besturen kiezen de OPR-leden, maar je hoeft zelf geen lid van een MR te zijn. Elke ouder en elke medewerker 
van de scholen in het samenwerkingsverband kan zich kandidaat stellen voor de OPR. Na de zomer heeft de 
OPR 11 vacatures openstaan, 5 in de oudergeleding, 6 in de personeelsgeleding.   

Wat wordt er van mij verwacht? 
Betrokkenheid bij het doel van het samenwerkingsverband, een dosis gezond verstand en een positief-kritische 
houding zijn de belangrijkste criteria voor het lidmaatschap. Deskundigheid of ervaring is niet perse nodig. Wel is 
het belangrijk dat je ook op afstand kunt kijken naar de ontwikkelingen in het SWV.  

En hoeveel tijd kost me dat dan?  
De OPR vergadert zo’n 5 x per jaar. Daarnaast kun je (niet verplicht!), als je dat interessant vindt, meedraaien in 
inhoudelijke werkgroepen binnen het samenwerkingsverband. Natuurlijk verwachten we dat je de vergaderingen 
voorbereidt en de vergaderstukken leest. Ouders ontvangen een onkostenvergoeding; personeel heeft als OPR-
lid recht op extra taakuren. 
 
Nieuwsgierig?  
Zin om met ons mee te doen of wil je eerst meer weten? Stuur dan een mailtje naar opr@swv-db.nl of bel naar 
06-44648074. Zie voor planning van de vergaderdata, het vacatureoverzicht en meer informatie https://www.swv-
db.nl/Ondersteuningsplanraad 
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