Ondersteunings Plan Raad

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten,
De term passend onderwijs is momenteel een actueel onderwerp.
Bij de invoering van passend onderwijs hoort ook een ondersteuningsplanraad (OPR).
In deze brief willen we u informeren over wat deze raad inhoud en wie wij zijn.
De OPR is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband (SWV).
De OPR bestaat uit 12 leden, 6 uit de oudergeleding en 6 uit de leerkrachtengeleding.
SWV Midden Holland bestaat uit 6 regio’s, per regio is er 1 ouder en 1 leerkracht
vertegenwoordigd in de OPR. Onderaan deze brief staan de namen van de OPR-leden uit uw
regio.
Het SWV Midden Holland zet zich in om alle kinderen een passende onderwijs plek te
bieden. Om dit te kunnen realiseren is er een ondersteuningsplan geschreven. In dit
ondersteuningsplan worden afspraken vastgelegd over de organisatie en bekostiging van de
onderwijsondersteuning.
De OPR-leden bestaan uit praktische mensen die er op toezien dat het ondersteuningsplan
duidelijk en werkbaar is en dat de gelden die beschikbaar zijn eerlijk worden verdeeld. Wij
hebben ons de laatste maanden bezig gehouden met het meelezen en meedenken over het
eerste ondersteuningsplan van het SWV Midden Holland. Dit ondersteuningsplan kunt u
downloaden op www.responz.net/files/op-swv-po-midden-holland-rijnstreek.pdf .
De leden van de OPR zijn bereid om uw vragen en/of opmerkingen over het
ondersteuningsplan tijdens een bijeenkomst te beantwoorden en toe te lichten. Bent u hierin
geïnteresseerd dan kunt u mailen naar opr.middenholland@gmail.com. Onderwerp: info
avond Bij voldoende aanmelding organiseren wij een informatieve avond.
Als u uitgebreide informatie wilt over het passend onderwijs verwijzen wij u naar de website
van het samenwerkingsverband. www.swv-po-mh.nl.
Heeft u (persoonlijke) vragen over de OPR of het passend onderwijs dan kunt desgewenst ook
contact opnemen met één van onderstaande personen.
Met vriendelijke groet,
De OPR-leden
uit de regio Krimpenerwaard

Uit de regio Bodegraven,Reeuwijk, Driebrugge

Joke Slappendel (leerkracht)jokeslappendel@online.nl
Mary de Haas (ouder) w_de_haas@hotmail.com
Uit de regio Boskoop, Waddinxveen, Zuidplas,

Andrea v Donk(leerkracht) andrea.v.donk@d4w.nl
Helaas nog onbezet (ouder)
Uit de scholen voor speciaal (basis) onderwijs

Jolanda Floor (leerkracht) jolanda@floorberg.nl
Charlotte Graafland (ouder)charlottegraafland@hotmail.com
Uit de regio Gouda-Bloemendaal, Plaswijck, Noord en

Ard Swars (leerkracht) ca.swarts@hetnet.nl
Paul Meinders (ouder) paulmeinders@msn.com
Uit de regio Gouda- Korte Akkeren, Centrum, Kort Haarlem en

Achterwillens

Goverwelle

Helaas nog onbezet (leerkracht)
Wim de Boer (ouder) wdeboer67@gmail.com

Christoffel Kik(leerkracht)christoffel.kik@d4w.nl
Nanja Withoos(ouder) withoos@caiway.nl

