
 
Oproep nieuwe leden ondersteuningsplanraad (OPR) 3003 Breda 
 
 
Beste ouders en collega’s, 
 
Door het vertrek van enkele leden zijn er vacatures ontstaan binnen de OPR PO Breda. 
Bent u een enthousiaste ouder/medewerker, kunt u met een helicopterview kijken naar het 
samenwerkingsverband dan is er nu de kans om toe te treden. 
 
De OPR is de medezeggenschap van het samenwerkingsverband. Als leden zitten we daar 
niet om zaken voor de school waar je kinderen zitten of waar je werkzaam bent te regelen. 
Je zit daar voor alle leerlingen en personeel van het samenwerkingsverband.  

• We kijken dus overkoepelend naar het beleid; 

• We kijken naar de financiën van het samenwerkingsverband; 

• We kijken naar de toekomst van het samenwerkingsverband;  

• Wat kunnen wij als OPR betekenen voor de samenwerking binnen het 
samenwerkingsverband?  

• Wat is de relatie tussen de werkvloer en het bedachte beleid? 

• Wat zijn de gevolgen, levert het bedachte beleid ook in de praktijk op wat er mee 
bedoeld is of moeten we bekijken of het anders moet?  

• Hoe kunnen zaken nog beter geregeld worden zodat er passend onderwijs voor alle 
leerlingen binnen het samenwerkingsverband beschikbaar is? 

• Wat betekent dit voor het personeel en de ondersteuners? 

• Wat voor directie en bestuurders?  
 
Kortom, een kans om mee te denken en mee te spreken om iets te betekenen voor alle 
leerlingen en het personeel van het samenwerkingsverband. 
 
De OPR vergadert ongeveer 6 tot 7 maal per schooljaar op dinsdagavond van 19.30u tot 
21.30u op een locatie in Breda. Zit je kind op een van de onderwijs instellingen van het 
samenwerkingsverband 3003 Breda of ben je daar werkzaam, dan kun je deel nemen aan de 
OPR. 
 
Heb je interesse / vragen, stuur een mail naar info.opr3003breda@gmail.com. zet daarin je 
vraag en je telefoonnummer en nemen z.s.m. contact met je op. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J. Tijs 
Voorzitter OPR 
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