
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021 – 2022 

OPR 

De OPR is het medezeggenschapsorgaan 

van het samenwerkingsverband passend 

onderwijs Primair Onderwijs Apeldoorn 

De OPR bestaat uit een verkozen 
vertegenwoordiging van ouders en 
personeelsleden verbonden aan de scholen 
binnen het Samenwerkingsverband.  

De ondersteuningsplanraad bestaat uit: 

• 4 ouders uit het regulier onderwijs 
• 4 personeelsleden uit het regulier onderwijs 
• 2 ouders uit het speciaal (basis) onderwijs 
• 2 personeelsleden uit het speciaal (basis) 

onderwijs 

 De OPR heeft als doel het toetsen en monitoren van het 
samenwekingsverband en het signaleren van knelpunten namens de 
achterban (GMR, MR, ouders en scholen). 
  
De OPR heeft als voornaamste taak het Ondersteuningsplan te 
controleren, het bestuur hierover van advies te voorzien, en met het plan 
wel of niet in te stemmen. 
 

Vergaderingen:  

12 oktober ‘21 

3 november ‘21 

14 december ‘21 

9 maart ‘22 

12 april ‘22 

14 juni ‘22 

 

Contactgegevens OPR 

OPR@swvapeldoornpo.nl 

www.swvapeldoornpo 
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OPR 

De OPR is ook dit schooljaar gestart met een aantal online bijeenkomsten. 
Het eerste overleg stond de agenda van het SWV en de OPR centraal, we 
hebben stil gestaan bij de evaluatie van passend onderwijs en de planning om 
te komen tot een nieuw ondersteuningsplan. In dit overleg hebben we met 
elkaar het huidig ondersteuningsplan doorgenomen en de punten vastgesteld 
waarop we als OPR de focus gaan leggen bij de totstandkoming van het 
nieuwe plan. 
In het tweede overleg hebben we gesproken over de wervingscampagne voor 
nieuwe leden van de OPR. We zijn blij te zien dat er voldoende interesse is en 
we de OPR weer geheel kunnen vullen. Door de directeur van het SWV is 
toegelicht waarom er gekozen is om dit jaar geen ondersteuningsplan op te 
stellen. In plaats daarvan is een addendum opgesteld. Om diverse redenen 
was het beter om het ondersteuningsplan een jaar door te schuiven. De OPR 
kon zich vinden in de toelichting hierop. In dit overleg hebben we ook voor het 
eerst gesproken over het jeugd en oudersteunpunt. De opdracht voor het 
SWV van het PO en VO is gezamenlijk vorm te geven aan dit steunpunt. In het 
overleg zijn de eerste beelden hierover gedeeld. 
Op 14 december is de begroting van het SWV toegelicht door een lid van het 
bestuur. Na deze toelichting en het beantwoorden van vragen heeft de OPR 
ingestemd met de begroting. Het jaarrapport van het voorgaand jaar is 
besproken. Ook is het gesprek met de OPR van het VO besproken. De OPR 
heeft dit jaar enkele gesprekken gevoerd met andere overlegvormen in de 
omgeving van het SWV. 
In het overleg begin maart is terugkoppeling gegeven over het gesprek met 
de MR van het personeel van het SWV. Het addendum dat in plaats van het 
ondersteuningsplan is opgesteld is besproken en de OPR heeft hiermee 
ingestemd. Ook is afgesproken dat er een gesprek komt met de OPR van het 
VO en beide besturen over de inrichting van het steunpunt. 
Het overleg van april is gebruikt om te spreken over de aanpak van de OPR. 
Omdat een aantal leden na dit schooljaar de OPR moeten verlaten is de 
kennis van die leden gedeeld ten behoeve van de overdracht. 
Het laatste overleg in dit schooljaar is vooruit gekeken naar de uitdagingen 
voor de OPR in het volgend schooljaar en afscheid genomen van een drietal 
leden van de OPR.  

 


