
 
 
Beste ouders en personeelsleden, 
 
In augustus 2014 is het passend onderwijs van start gegaan. Ouders, scholen, personeelsleden en 
het samenwerkingsverband zoeken samen naar de meest passende plaats voor alle kinderen die (ex-
tra) zorg nodig hebben.  
  
Wist u dat u hier inzicht en inspraak kunt hebben door deel te nemen aan de OPR? 
De OPR staat voor de Ondersteunings Plan Raad en is een soort MR van het samenwerkingsver-
band. In de OPR  zit u samen met andere ouders en personeelsleden van het basisonderwijs. U volgt 
van nabij de ontwikkelingen, praat en denkt mee over alle onderwerpen die van belang zijn. Uw stem 
en adviezen tellen mee! 
  
Vindt u dit een mooie uitdaging? Is uw antwoord: Ja!!! 
Dan bent u de ouder of personeelslid die wij zoeken!  
Wij willen graag samen met u de schouders eronder zetten, om het passend onderwijs tot een succes 
te maken voor iedereen!   
 
Aanmelden doet u met onderstaand kandidaatstellingsformulier. Dit moet voor 30 november 2017 ge-
maild worden naar Ingeborg Houthooft, i.houthooft@swv-peelland.nl. 
 
Wilt u na het lezen van de notitie meer weten? Neem dan contact met Ingeborg, zij zorgt ervoor dat 
iemand contact met u opneemt. 
 
Na uw aanmelding zal de OPR begin december de kandidatenlijst opstellen en deze samen met het 
stemformulier opsturen naar alle MR’en.  
 
De gezamenlijk MR'en brengen voor  15 januari 2018 hun stem uit. Wij zullen alle kandidaten zo snel 
mogelijk inlichten of ze gekozen zijn of op de wachtlijst staan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark de Vries, voorzitter OPR. 
 
  



 

Kandidaatstellingsformulier ondesteuningsplanraad 

(insturen voor 30 november 2017 naar i.houthooft@swv-peelland.nl)  

Ter informatie: de ingevulde versie van dit formulier wordt begin december doorgestuurd naar alle 
MR’en t.b.v. de stemming.  

Bij de introductie/motivatie kunt u aangeven waarom MR’en juist voor u zouden moeten kiezen. 

  

Naam:  

 

Adres:  

 

Postcode en woonplaats:  

 

E-mailadres:  

 

Telefoonnummer:  
 

Ouder/personeelslid (door- of weghalen wat niet van toepassing is) 

 

School en/of schoolbestuur waar uw kind(eren) onderwijs genieten danwel waar u in dienst bent: 
 

 

Introductie en motivatie: 

 

 


