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SAMENVATTING   

 

1. Opening en welkom 

Vaststelling agenda 

Kennismaking 

Ieder bestuur vaardigt een lid af naar de OPR. Dit geldt alleen voor de besturen met een 

onderwijsvestiging binnen postcodegebied Urk-Noordoospolder. De Twijn maakt dan ook 

geen deel uit van de OPR. 

De speciale scholen Zonnebloemschool en Optimist vallen ieder onder een ander bestuur 

voor so. Beide besturen leveren een OPR-afgevaardigde en daarmee zijn beide scholen 

vertegenwoordigd. De derde speciale school in de regio, sbo De Klimboom,  maakt deel 

uit van SCPO en heeft geen recht op een eigen afgevaardigde. Omdat het bestuur het van 

belang vindt dat ook de Klimboom vertegenwoordigd is in de OPR is het voorstel om 

namens de Klimboom een adviseur te laten participeren. Deze persoon heeft geen 

stemrecht. De OPR kan zich hierin vinden. 

 

2. Informatie Passend Onderwijs 

Aan de hand van een handout is door Ina informatie verstrekt over het landelijk beleid en 

de invulling door ons samenwerkingsverband. Op verschillende punten is verkennend 

gesproken over mogelijke consequenties. 

 

3. Passend onderwijs en medezeggenschap  

Aan de hand van beknopte schriftelijke informatie is door Ina een toelichting gegeven op 

de invulling van medezeggenschap binnen Passend Onderwijs. 

De rol van de ondersteuningsplanraad heeft vooral betrekking op de bespreking van het 

Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft hier instemmingsrecht. 

Het eerste Ondersteuningsplan van  het samenwerkingsverband heeft een looptijd van 

twee jaar. 

 

4. Voorstel statuut – reglement – huishoudelijk reglement  

Het door het bestuur opgesteld concept-statuut en concept reglement is besproken. De 

OPR heeft een aantal voorstellen voor verandering, die hieronder worden opgesomd. Deze 

voorstellen worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur beslist uiteindelijk. Het 

concept-huishoudelijk reglement is niet besproken. Dit kan op een later moment. Het 

huishoudelijk reglement behoeft geen vaststelling door het bestuur.  

Voorstellen voor aanpassing: 

CONCEPT-STATUUT: 

H1, artikel 1, lid c: verwijderen 

H3, artikel 6, lid 1: verwijderen 

CONCEPT-REGLEMENT: 

H4, artikel 19, lid 2: de zin afbreken na ‘gevallen’. De rest verwijderen 

H4, artikel 22: verwijderen 

       



5. Verkiezing voorzitter en secretaris 

Dit zal de volgende bijeenkomst plaats vinden. Iedereen denkt na of hij/zij een van deze 

functies wil gaan vervullen. 

 

6. De volgende bijeenkomst is op woensdag 15 januari 19.30 – 21.30 uur, opnieuw in het 

Aves-kantoor. Agendapunten: 

 Installatie OPR – verkiezing voorzitter en secretaris – statuut en reglement van 

kracht 

 Bespreking concept-ondersteuningsplan  

  

 

7. Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot rondvraag. 

De bijeenkomst wordt om 21.10 uur afgesloten. 

 

 



Van: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl:  

 

Veranderingen in de medezeggenschap 

De invoering van passend onderwijs brengt een aantal wijzigingen in de medezeggenschap 
met zich mee. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje: 

 Ondersteuningsplanraad: Er komt een samenwerkingsverband waarin alle scholen 
(regio en speciaal) in de regio met elkaar gaan samenwerken. Ieder 
samenwerkingsverband krijgt een ondersteuningsplanraad, de medezeggenschapsraad 
voor het samenwerkingsverband.  

 Instemming ondersteuningsplan: Het samenwerkingsverband legt in een 
ondersteuningsplan vast welke afspraken de scholen met elkaar maken om te zorgen 
dat alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek krijgen. De 
ondersteuningsplanraad heeft een instemmingsbevoegdheid op het 
ondersteuningsplan. 

 Advies schoolondersteuningsprofiel: De MR van een school heeft adviesrecht op het 
schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel omschrijft de school welke extra 
ondersteuning de school kan bieden en hoe deze georganiseerd is.  

 Medezeggenschapraad personeel samenwerkingsverband: Indien het 
samenwerkingsverband personeel in dienst neemt, komt er een 
medezeggenschapsraad voor het samenwerkingsverband die alleen bestaat uit 
personeel. Deze raad heeft dezelfde bevoegdheden conform de Wms die gelden voor 
een medezeggenschapsraad als geheel en voor de personeelsgeleding van een 
medezeggenschapsraad.  

 

http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/

