Ondersteuningsplanraad (OPR) Helmond – Peelland PO
De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. In de
OPR zitten ouders en personeelsleden van de aangesloten schoolbesturen. Zij worden afgevaardigd
door de MR-en van deze schoolbesturen. In dit samenwerkingsverband zijn 22 schoolbesturen
aangesloten. Het aantal OPR leden is vastgesteld op 22 sinds eind 2017. 11 leden komen uit de
oudergeleding en 11 vertegenwoordigers zijn personeel. Dat betekent niet dat alle besturen in de OPR
vertegenwoordigd zijn, maar één bestuur kan meerdere vertegenwoordigers hebben. Bij een vacature
kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet zich kandidaat stellen en middels een procedure kiezen
alle MR’en het nieuwe lid voor de OPR.
De OPR heeft als taak de achterban (MR-en) te informeren. De OPR heeft instemmingsrecht op het
gehele ondersteuningsplan. Als bepaalde onderdelen die in het ondersteuningsplan horen te staan in
bijlagen of aparte plannen worden uitgewerkt, geldt ook daarop de instemming van de OPR. Wat er
minimaal in het ondersteuningsplan moet staan en waarop je als OPR dus instemming hebt, staat in
de wet (WPO artikel 18 a lid 8 of WVO artikel 17 a lid 8). Samengevat is dat: - het niveau van
basisondersteuning (ondersteuning die alle scholen moeten bieden) beschreven; - een dekkend
aanbod voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband, de criteria en procedure voor verwijzing
naar het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en het verdelen van het budget voor extra
ondersteuning (inclusief de meerjarenbegroting); - de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve
resultaten; - de informatieverstrekking aan ouders over de ondersteuningsvoorzieningen en de
mogelijkheden voor onafhankelijke ondersteuning aan ouders. Als het bestuur een wijziging op één
onderdeel van het ondersteuningsplan voorstelt, dient er weer op het gehele gewijzigde
ondersteuningsplan instemming verleend te worden.
Samenstelling van de OPR met ingang van het schooljaar 2020 / 2021
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Naam
Jolyne Beaumont
Nynke Posthuma
Ellen van den Berkmortel

Geleding
personeel
personeel
personeel

4
5
6

Angelique Heesakkers
Ingrid Gijsbers
Anne Dovens

Personeel
Personeel
Personeel
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Bianca Leenders

Personeel

8
9
10
11

Marloes Drossaers

Personeel
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Marloes Mooren
Peter van Meurs
Marino Leenen

ouder
Ouder
ouder
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Esther Schepers
Inge Jurissen
Chris van Asten
Bouke Konings

ouder
ouder
ouder
ouder

school
De Driehoek
De Ranonkel
Antoon Van
Dijkschool (SO)
Emiliusschool
De Korenaar
Zuiderbos
Helmond
Petrus
Donderschool
KC De Rots

bestuur
ST. PlatOO
St.PlatOO
St. SO &
expertisecentra
St. Emiliusschool
Aloysiusstichting
St. Zuiderbos

vervangingspoel
Ganzebloem
De Toermalijn
(SBO)
OKC De Lindt
OBS Brandevoort
OBS De Driehoek
Mondomijn

St. PlatOO
Het NUT Geldrop
St. Qliq

St. GOO
Eenbes

St. OBS Helmond
St. OBS Helmond
St. PlatOO
St. QliQ Primair
Onderwijs

8

Marielle Berende

ouder

Mondomijn

9

Mark van den Broek

ouder

St Jozefschool
Geldrop.
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Stefanie Aarts
Sanne van Splunder

ouder
ouder

Kleine Kapitein

St. QliQ Primair
Onderwijs
Eenbes
QliQ
PlatOO

