Meedenken en meepraten over passend onderwijs
op school en scholen in de regio? Ja, waarom
niet!
De ondersteuningsplanraad (medezeggenschap) is per direct op zoek
naar leden om onze raad te komen versterken.
We zijn op zoek naar:
een enthousiaste leerkracht en een ouder vanuit Ouder-Amstel
een enthousiaste ouder uit Aalsmeer
een enthousiaste ouder uit Uithoorn
die samen met ons willen meedenken en -discussiëren over hoe de scholen in de regio
ervoor kunnen zorgen dat alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die
ze nodig hebben.
Redenen om u kandidaat te stellen;
1. je praat mee over en hebt invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor
begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
2. Je hebt de kans om de belangen te behartigen van kwetsbare kinderen op speciale
scholen;
3. je behartigt de belangen van ouders en personeelsleden;
4. je denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan
worden;
5. je bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan jouw school
deelneemt en kunt deze kennis gebruiken binnen je eigen school;
6. je leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.
We komen zes keer per jaar bij elkaar, waarvan 1 keer een cursus moment. Ter
voorbereiding op een vergadering wordt er van je verwacht dat je stukken doorleest en
daarover inhoudelijk een mening vormt. Tijdens de bijeenkomsten praten we open met
elkaar en met het bestuur. Voor je tijdsbelasting ontvangt je een compensatie in tijd of
door een vergoeding.
Geïnteresseerd?
Is de Ondersteuningsplanraad iets voor u? Je kunt je kandidaat stellen door het
ingevulde formulier vóór 1 november a.s. te mailen naar; w.vandrunen@amstelronde.nl.
Heb je nog vragen? je kunt de OPR mailen via m.stolk@aloysiusstichting.nl
Namens de ondersteuningsplanraad,
Marije Stolk (voorzitter van de OPR)
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Aanvullende informatie
Regio en samenwerkingsverband
De scholen in het primair onderwijs van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, OuderAmstel en Uithoorn (regio Amstelland), zowel regulier als speciaal onderwijs, zijn
aangesloten bij het samenwerkingsverband Amstelronde passend onderwijs.
Het samenwerkingsverband is een boven-bestuurlijk verband waarin de besturen van alle
scholen in die regio zitting hebben. Net zo als iedere school een medezeggenschapsraad
heeft, kent ook het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de
ondersteuningsplanraad (OPR).
In de OPR zitten ouders en personeelsleden. Iedere ouder en ieder personeelslid van een
school in de regio kan zich kandidaat stellen. De leden van de OPR worden afgevaardigd
dan wel gekozen door de leden van de MR-en van die scholen. Je kunt je altijd kandidaat
stellen voor de OPR, ook als je geen deel uit maakt van een MR.
De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook
extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.

School
Schoolbestuur (met
meerdere scholen)
Samenwerkingsverband

Medezeggenschapsraad (MR)
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Ondersteuningsplanraad (OPR)

Het ondersteuningsplan
De belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen van het ondersteuningsplan, waarin
wordt vastgelegd hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor gaan zorgen dat
alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning of zorg krijgen die ze nodig hebben. De
OPR heeft hierop instemmingsrecht.
In het ondersteuningsplan staat onder andere welk onderwijs en welke ondersteuning
alle scholen aan leerlingen bieden (de basisondersteuning), de manier waarop extra
ondersteuning wordt toegewezen, wanneer leerlingen naar het speciaal onderwijs
kunnen, hoe de financiële middelen worden verdeeld over de scholen en welke speciale
of extra onderwijsvoorzieningen er zijn.
Het ondersteuningsplan is vastgesteld voor een periode van 4 jaar. Jaarlijks wordt het
ondersteuningsplan verder uitgewerkt en indien nodig aangepast. Elke uitwerking of
aanpassing moet aan de OPR worden voorgelegd voor instemming. Op die manier is de
OPR voortdurend in staat om mee te denken en mee te praten over de uitwerking en
financiering van het vastgestelde beleid.
Taken van de OPR
Als lid van de OPR vertegenwoordig je het belang van de kinderen en personeelsleden.
De afstand van het beleid tot je klas of school is wat groter dan bijvoorbeeld bij de MR en
elementen van het ondersteuningsplan herken je misschien niet zo snel op je eigen
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school. Indirect hebben deze wel veel invloed. Denk aan het vaststellen van de
basisondersteuning, de financiële middelen maar ook aan de scholing van personeel en
de mogelijkheid om extra handen of speciale kennis en expertise in de klas in te zetten.
Je bent de oren en ogen van de werkvloer en kijkt met die blik naar het beleid en de
plannen en volgt de uitvoering van deze plannen.
je praat en denkt mee met het bestuur van Amstelronde en adviseert over het
ondersteuningsplan.
Je ontmoet en praat met personeelsleden, ouders en bestuurders van andere scholen en
doet diverse contacten op.
Je bouwt kennis op over de structuur van het onderwijs en de financiering daarvan.
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Hierbij stel ik mij kandidaat voor de Ondersteuningsplanraad van
Amstelronde passend onderwijs.
Naam:
Functie:
School:
Gemeente:
Datum:
Korte motivatie voor de kandidaatstelling:

U kunt het ingevulde formulier voor 1 december sturen naar Amstelronde,
t.a.v. Wilma van Drunen: w.vandrunen@amstelronde.nl
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