
 
Medezeggenschap op school 

 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten ouders en personeelsleden. In het voortgezet onderwijs 

kunnen ook leerlingen in de medezeggenschapsraad zitten. De ouders uit de medezeggenschapsraad worden door de 
ouders van de school gekozen. Een medezeggenschapsraad heeft invloed op verschillende onderwerpen die op de 
eigen school spelen. Als meerdere scholen onder hetzelfde schoolbestuur vallen is er ook een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) die zich bezighoudt met de zaken die het schoolbestuur voor alle aangesloten scholen 
bepaalt.  

De medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol bij passend onderwijs. Op het terrein van passend onderwijs is het 
ondersteuningsprofiel het belangrijkste onderdeel waar de MR adviesrecht op heeft. In het ondersteuningsprofiel staat 
aangegeven hoe ondersteuning wordt geboden aan leerlingen die dat nodig hebben, of de school zich gaat specialiseren 
in een bepaalde type ondersteuning en hoe het aanmeldbeleid eruit ziet.  

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het 
primair en voortgezet onderwijs. Ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en 
medezeggenschapsraden kunnen voor (gratis) informatie, voorlichting en advies terecht bij het steunpunt op 
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl 

Op de website van de scholen en/of de website van het schoolbestuur kunt u hierover meer informatie vinden. 
 
 
Medezeggenschap in het samenwerkingsverband 
 

Naast de bestaande medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat er ook 
medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband is verplicht om een 
ondersteuningsplanraad (OPR) op te richten. In de OPR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. In de 
samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs kunnen naast ouders en personeel ook leerlingen in de OPR 
zitten. Het samenwerkingsverband stelt de ondersteuningsplanraad in. De leden van de OPR worden gekozen of 
afgevaardigd door de leden van de MR-en in de regio. Ook als u niet in de MR zit van de school van uw kind kunt u lid 
zijn van de OPR. De ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan 
worden veel belangrijke zaken geregeld, zoals de basisondersteuning, de manier waarop ondersteuning wordt 
toegewezen, de toelatingscriteria voor speciaal onderwijs, hoe ouders worden ondersteund, etc 

 

Om ook ouders en medewerkers van de schoolbesturen in de gelegenheid te stellen mee te denken en te werken aan de plannen,  is er 
een Ondersteuningsplanraad ingericht. De leden van deze Ondersteuningsplanraad zijn gekozen door de 
medezeggenschapsraden van de scholen in Zeeuws Vlaanderen. 
Elk bestuur dat aangesloten is bij het samenwerkingsverband Passen Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen wordt binnen de 
Ondersteuningsplanraad vertegenwoordigd door één ouder/verzorger en één personeelslid. 

Samenstelling Ondersteuningsplanraad OPR 

http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/


De ondersteuningsplanraad (OPR) is geïnstalleerd op 4 februari 2014 en vergadert 3-4 X per jaar en bestaat uit: 

- Mevr. I. Pols (ouders ZSC), voorzitter OPR 

- Dhr. H. Staelens (personeel De Rede) 

- Vacature (ouders De Rede) 

- Mevr. H. Houg (personeel ZSC) 

- Mevr. M. van de Walle (ouders SKVOH) 

- Dhr. K. Steenbeek (personeel SKVOH) 

- Mevr. M. Dieleman (ouders Zwin College) 

-  Mevr. B. Pauwels (personeel Zwin College), secretaris OPR 

- Dhr. E. Kusters (ouders Respont) 

- Mevr. M. Hoelen (personeel Respont) 

- Mevr. D. de Kwaatsteniet (ouders De Korre) 

- Dhr. J. Meijer (personeel De Korre) 

 
 


