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Wat is de OPR?

De OPR is een belangrijk inspraak-

orgaan van ouders en onderwijs-

personeel in het samenwerkings-

verband Rijn en Gelderse Vallei.

De OPR bestaat uit minimaal  

6 leden.

Elke steunpuntregio wordt bij 

voorkeur vertegenwoordigd door 

minimaal  één ouder en één perso-

neelslid.

Wat doet de OPR?

De OPR denkt mee over het on-

dersteuningsbeleid van het samen-

werkingsverband (SWV). Vanuit de 

praktijk worden adviezen aan het 

SWV gegeven.

Elke vier jaar wordt een nieuw 

ondersteuningsplan opgesteld. 

De OPR denkt hierin mee en heeft 

instemmingsrecht voordat het plan 

wordt vastgesteld. De OPR komt 

4 tot 6 keer per jaar bijeen en 

bespreekt dan met de directeur-be-

stuurder van het SWV de actuele 

zaken en het gevoerde beleid.

“ Ieder kind verdient het 
beste onderwijs. In ons 
samenwerkingsverband 
organiseren we passend 
onderwijs zó dat iedere 
leerling ook het beste 
onderwijs krijgt”



Actief in werkgroepen

De leden van de OPR willen actief 

meedenken met het beleid van 

het SWV. Daarom nemen zij ook 

deel aan werkgroepen die beleid 

voorbereiden.  

 

Momenteel participeert de OPR  

in de werkgroepen: 

 
•  hoogbegaafdheid, 
• financiën,  
• contact met ouders,  
• contact met personeelsleden.

Wil jij ook invloed uitoefenen?

Wij zoeken ouders en personeels-

leden die actief mee willen denken 

over hoe de ondersteuning aan 

de kinderen zo goed mogelijk kan 

worden vormgegeven.

Ben jij ervarings- deskundige  

als ouder of personeelslid?

Word dan lid van de OPR!

Voor meer informatie of aanmel-

ding kun je contact opnemen met:

Eline van Haarlem, secretaris,

opr@swvrgv.nl of 06-45116993
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