
VACATURE

Lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR)

Ouders en leerkrachten
Waar: Schiedam

Zittingsduur: 4 jaar (met mogelijkheid tot herverkiezing)

Vergadermomenten: 6 per schooljaar

Tijdsinvestering: +/- 40 uur per schooljaar

Vergoeding: Ouders krijgen een vergadervergoeding

Reageren via: mboonzaaijer@onderwijsdatpast.info

Omschrijving

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het 
Samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’ van het primair onderwijs in Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis. De hoofdtaak van de OPR is het meedenken, meebeslissen en 
uiteindelijk goedkeuren van het ondersteuningsplan voor passend onderwijs in de regio.

Als OPR-lid ben je actief betrokken bij alle ontwikkelingen binnen passend onderwijs. Hoe 
worden beschikbare middelen verdeeld, hoe krijgt passend onderwijs vorm en welke stappen 
zet het samenwerkingsverband om het ondersteuningsplan door te ontwikkelen. Oftewel met 
elkaar werken aan passend onderwijs. Wat willen wij voor de leerlingen met extra aandacht in 
deze regio. 

Het gaat hierbij niet alleen om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, ook voor de 
gemiddelde reguliere leerling is het ondersteuningsplan van groot belang. De beslissingen die 
genomen worden raken alle leerlingen. Scholen hebben in de afgelopen jaren mogelijkheden 
gekregen om bepaalde projecten aan te pakken, waardoor er meer mogelijkheden komen voor 
alle leerlingen. Dit jaar is gestart met wijkgericht werken, waarbij de scholen in de wijk 
intensiever met elkaar samenwerken. De komende periode zal zich dit verder ontwikkelen. 

Passend onderwijs gaat uit van goed onderwijs voor elke leerling. Wij vinden het belangrijk dat 
in de OPR de ouders van alle leerlingen en leerkrachten van alle scholen vertegenwoordigd zijn.
Daarom streven we naar een goede verdeling van ouders en leerkrachten vanuit het regulier en
speciaal onderwijs. 

adres
Piersonstraat 31
3119 RG Schiedam

contact
bellen 010-2736007
faxen 010-4755937

internet
vragen@onderwijsdatpast.info
www.onderwijsdatpast.info



Wie zoeken we?

Leerkrachten en betrokken ouders met één of meer kinderen in het basisonderwijs op één van 
de scholen die bij het samenwerkingsverband aangesloten zijn. Iedereen die passend onderwijs 
belangrijk vindt, die graag meedenkt en niet terugschrikt om een aantal keer per jaar hierover 
te vergaderen. 

Procedure:

Alle ouders en leerkrachten die geïnteresseerd zijn kunnen zich voor 1 juli 2022, door middel 
van het sturen van een motivatie, aanmelden via mboonzaaijer@onderwijsdatpast.info. Hierna 
wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er zijn. Indien nodig worden verkiezingen gehouden 
waarbij de leden van alle medezeggenschapsraden van de scholen binnen het 
samenwerkingsverband mogen stemmen. 

Mocht je vragen hebben over deze vacature, neem dan gerust contact op met Urlien Strik, 
voorzitter OPR, via urlien@strikt.nl of bel: 06-41252786 
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