
versie november 2018

OndersteuningsPlanRaad (OPR)

Voor primair onderwijs (PO) en 

voortgezet onderwijs (VO)

Schooljaar 2019-2020

versie september 2019



versie juni 2019

Inhoud

• De tweede planperiode: jaar 2

• Medezeggenschap binnen Passend Onderwijs

• Samenstelling OPR PO en VO

• Jaarplanning 2019-2020

• Werkgroepen

• Vergaderschema

• De achterban

• Meer weten??



versie juni 2019

De tweede planperiode: jaar 2

� In 2018 is de eerste planperiode afgerond na de invoering van de wet 

Passend Onderwijs in 2014 en een start gemaakt met de tweede 

planperiode. Het schooljaar 2019-2020 is jaar 2 van de tweede 

planperiode

� Passend Onderwijs Almere heeft twee nieuwe ondersteuningsplannen

opgesteld voor PO en VO. De ondersteuningsplanraad heeft ingestemd 

met deze twee plannen en gaat toezien op de uitvoering ervan vanuit 

het perspectief van leerling, personeelslid en ouder.

� De OPR wil proactief en in een dialoog acteren voor besluitvorming. De 

OPR wil op de hoogte gehouden worden van de actieplannen en over

het proces daarbij. 
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Samenstelling OPR PO

oudergeleding regulier onderwijs:
- Juscha Koopmans (voorzitter) 
- Natascha Calis
- Robert Barendse
- Petra Koeman
- Jasper Bedaux
- Vacature

personeelsgeleding regulier onderwijs:
- Trees Berkouwer
- Ellen Admiraal
- Marieke van 't Riet
- Jaqueline Vreuls
- Marjolein Antonysen
- Vacature

oudergeleding speciaal onderwijs
- Sohail Ahmed 
- Vacature

personeelsgeleding speciaal onderwijs:
- Claire van Dijk
- Wilma van der Welle
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Samenstelling OPR VO

leerlinggeleding speciaal onderwijs:
- Casper Warnars

oudergeleding regulier onderwijs:
- Vacature
- Vacature

personeelsgeleding regulier onderwijs:
- Hanneke Broos (voorzitter) 
- Anne Caroline Kotte
- Peter Fikkert
- Kirsten Klok

personeelsgeleding speciaal onderwijs:
- Wendy de Vos
- Vacature

oudergeleding speciaal onderwijs:
- Rene Wijbrandts

leerlinggeleding regulier onderwijs:
- Nick van der Made
- Kandidaat beschikbaar
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De achterban
• In theorie: alle personeelsleden, leerlingen en ouders 

die een binding hebben met het onderwijs in Almere

• In de praktijk: de school MR-en

– Cruciaal: informatie uitwisselen (OPR lift mee met 

nieuwsbrief Passend Onderwijs Almere (verschijnt 

maandelijks))

– Alle OPR info (agenda, notulen, vacatures etc.) staat op:

http://www.passendonderwijs-almere.nl/over-passend-

onderwijs/ondersteuningsplanraad/
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Werkgroepen en aandachtsgebieden

• De OPR heeft twee specifieke werkgroepen:

– Communicatie

– Financiën

• Daarnaast hebben OPR leden aandachtsgebieden uitgekozen 

om zich verder te specialiseren en als klankbordgroep te 

kunnen fungeren.
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Jaarplanning 2019-2020

•Begroting 2020

•OPR jaarverslag 2019

•Jaarrekening 2019

•Overleg met Raad van Toezicht

•Indien van toepassing; herziening ondersteuningsplan

•Ambitieclusters Passend Onderwijs Almere (POA)

•Detailplanning in afstemming met directeur bestuurder POA
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Vergaderdata en locatie

• 26 september 2019

• 10 december 2019

• 10 februari 2020

• 7 april 2020

• 18 juni 2020

Locatie: Nautilus college Lierstraat 17
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Meer weten??

Kijk op de website: www.passendonderwijs-almere.nl

OPR is bereikbaar via:

opr-po@passendonderwijs-almere.nl

of

opr-vo@passendonderwijs-almere.nl


