
Wat doet een OPR  
De OPR heeft volgens de Wet 
passend onderwijs de taak om 
eens per vier jaar instemming te 
geven aan het 
Ondersteuningsplan van het 
Samenwerkingsverband. In het 
ondersteuningsplan staan 
afspraken over de manier waarop 
alle leerlingen in het SWV zo 
goed mogelijk de passende 
ondersteuning kunnen krijgen, 
die zij nodig hebben. 

De organisatie van een 
OPR   
De OPR heeft een regelement, een 
statuut en een huishoudelijk 
regelement. In deze formele 
stukken staat onder meer 
beschreven hoe de vergaderingen 
worden voorbereid en zullen 
verlopen en hoe er gestemd moet 
worden.    
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kan iedereen lid worden  
De leden van de OPR moeten 
ouders of personeelsleden zijn 
van een school in het 
samenwerkingsverband. De 
leden van de OPR worden 
afgevaardigd door de GMR-en 
van de scholen, die deelnemen 
in het samenwerkingsverband. 
Maar hoeven zelf niet deel uit 
te maken van een 
medezeggenschapsraad.  
Ouders krijgen een vergoeding  
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Samenwerkingsverband Kop van 
Noord Holland PO 
Het samenwerkingsverband Kop 
van Noord Holland PO is een 
samenwerkingsverband van 74 
scholen voor basisonderwijs, 3 
scholen voor speciaal 
basisonderwijs en 4 scholen voor 
speciaal onderwijs, Daarnaast biedt 
het SWV een voorziening aan voor 
hoogbegaafde leerlingen. Samen 
zorgen zij voor een dekkend 
netwerk voor het primair onderwijs 
in de kop van Noord-Holland  
 
 

 
 
De KopKrant staat op de website en 
ligt op de scholen.  

Taken van de OPR  

• Instemmen met het plan 
en bespreken van alle 
aangelegenheden 
betreffende passend 
onderwijs.  

• Voorstellen doen en 
standpunten kenbaar 
maken. 

• Bespreken van 
jaarverslag, jaarrekening, 
begroting, inkomsten en 
beleidsvoornemens over 
financiën, personeel en 
organisatie.  

• Voordragen van een lid 
voor de raad van toezicht, 
als dat nodig is.  

 
 

                                                   www.swvkopvannoordholland.nl 

 

Elk kind een 
passende  

onderwijsplek  
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