
in de 

ondersteuningsplanraad

Maak je 
sterk voor 

goed 
onderwijs

ouders en 
onderwijsprofessionals 
opgelet!

Passend onderwijs? 
dat is goed onderwijs. 
in deventer bieden we met alle scholen het onderwijs 

dat kinderen nodig hebben om zich goed te ontwik-

kelen. ouders en onderwijsmedewerkers hebben 

medezeggenschap via de ondersteuningsplanraad 

(oPr). 

denk, praat en beslis ook mee 
en stel je verkiesbaar!

Meedenken en Meebeslissen 
over onderwijs? 

invloed hebben oP Passend 
onderwijs in deventer?

dan is de onder-
steuningsplanraad

iets voor jou!

Meedenken 

via de oPr …

… is interessant 
 je krijgt een goed en breed 

beeld van het deventer 

onderwijs

… is betekenisvol 
 je doet écht iets goeds voor 

de samenleving

… is nodig 
 dankzij jouw stem maken 

we passend onderwijs nog 

beter

MedezeggenschaP: 
ook voor Passend onderwijs

elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders 

en medewerkers meebeslissen over schoolbeleid. het bestuur 

waarbij de school hoort, heeft een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. ook voor passend onderwijs is 

medezeggenschap geregeld, via de ondersteuningsplanraad 

(oPr). de oPr praat en overlegt met de directeur-bestuurder 

van het samenwerkingsverband sine limite. in de oPr zijn 

alle deventer schoolbesturen vertegenwoordigd.

benieuwd naar ervaringen? 

oPr-leden vertellen graag over hun medezeggenschaps-

werk - of vergader een keertje vrijblijvend mee om te 

ontdekken of de oPr iets voor je is.

Meer over 
de oPr ...



in de oPr …

... ben je de stem van de werkvloer

… praat je met zes ouders en zes onderwijsmedewerkers 

mee over allerlei passend onderwijsonderwerpen

… stem je eens per vier jaar in met het ondersteunings-

plan, waarin ambities en afspraken staan: hoe werken wij 

samen aan passend onderwijs?

… vergader je zo’n zeven keer per jaar maximaal twee 

uur per keer

… ben je na vier jaar als je wilt herkiesbaar voor maximaal 

twee termijnen

praktische info

als onderwijsmedewerker krijg je tijd (taakuren) voor 

je medezeggenschapwerk in de oPr. voor ouders is 

het vrijwilligerswerk. iedere ouder met een kind op 

een deventer basisschool kan zich verkiesbaar stellen.

Passend onderwijs: 
samen sine limite

alle scholen en schoolbesturen in deventer 

zijn samen het samenwerkingsverband 

passend onderwijs sine limite. 

samen bieden de scholen ieder kind goed 

onderwijs, ook als er (tijdelijk) meer onder- 

steuning nodig is. vanuit het kennis- en 

dienstencentrum van het samenwerkings-

verband helpt het sineteam onderwijs-

teams daarbij. Meer info op sinelimite.nl.

contact

Meer weten? kijk op sinelimite.nl voor meer informatie 

over passend onderwijs en medezeggenschap in 

deventer.Mail met opr@po-deventer.nl. 

de oPr heeft regelmatig vacatures!

 

interesse in de oPr? 

Mail naar 

opr@po-deventer.nl. 

we geven je graag 

meer informatie!


