
 

 

 

 

 

 

 

Aan alle ouders / verzorgers van Christelijk Groevenbeek College - VP 

Putten, 7 oktober 2021 

  

Beste ouders/verzorgers, 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een 
samenwerkingsverband waarin over alles wat met passend onderwijs te maken heeft 
wordt overlegd. In de OPR is een vacature ontstaan voor een ouder. Ouders zijn als 
ervaringsdeskundigen van groot belang voor deze medezeggenschapsraad. We 
willen u dan ook van harte uitnodigen om te overwegen om hier deel van uit te gaan 
maken. U vindt de profielschets als bijlage. 

Als u meer informatie wilt hebben dan kunt u contact opnemen met Joost Groothuis, 
docent VE en lid van de OPR, gsj@groevenbeek.nl 

Met vriendelijke groeten, 

Rosemarije Feteris (voorzitter MR) 
Frederique van der Graaf (secretaris MR) 
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Profielschets ouder/leerling OndersteuningsPlanRaad  

  

  

De OndersteuningsPlanRaad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een 

samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het 

ondersteuningsplan. De leden van deze raad moeten ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn 

van een school in het samenwerkingsverband. De leden worden afgevaardigd door de 

medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven  

zelf niet noodzakelijk uit een van die MR-en afkomstig te zijn. De OPR is als  

medezeggenschapsorgaan ingericht inclusief statuten en reglement. De OPR van Stichting 

Leerlingenzorg NW-Veluwe heeft 12 leden, 6 personeelsleden en 6 ouders/leerlingen.   

  

De OPR vergadert gemiddeld drie keer per jaar. De onderwerpen die besproken worden zijn 

bijvoorbeeld het ondersteuningsplan, het jaarplan, het jaarverslag, de begroting en de ontwikkeling 

van het samenwerkingsverband.   

  

 
  

Wat verwachten we van een OPR-lid?  

•  Oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor het 

onderwijs;  

•  Inbreng van een kritische sparringpartner voor Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe;  

•  In staat zijn strategisch te denken over de grenzen van de eigen school heen;  

•  Beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden;  

•  Leerling of ouder van een leerling zijn op een van de scholen binnen het 

samenwerkingsverband;  

•  Gemiddeld drie keer per jaar vergaderen;  

•  

  

Het hebben van kennis en ervaring met betrekking tot leer-, ontwikkelings- en fysiek 

medische ondersteuning in het onderwijs en/of thuissituatie is een pré.  

  

  

Ben je enthousiast voor deelname? Meld je dan aan via …  

  

De vergoeding voor de ouder-/leerlinggeleding van de OPR bedraagt € 30,00 per deelgenomen vergadering (exclusief 

reiskosten).   


