
* De OPR mailt de directeuren in CC, zodat zij ook op de hoogte zijn en de MR’en kunnen attenderen over de 
berichtgeving en eventuele urgentie daarvan.  
 
** De procedure van werving start 4 maanden voor het aflopen van de termijn / voordat het lid aftreedt.  

 

 

Stroomschema werving en selectie nieuw OPR-lid SWV PO 30 06** 
 

Is het aftredend lid een ouder of een personeelslid?  

 

 

 

Ouder Personeelslid 

Vacature binnen kiesdistrict waar 

ouder weg gaat.  
Check welke besturen in kiesdistrict 

vallen en van welke besturen er nog 

niemand lid is van de OPR. Het 

nieuwe lid moet uit een van deze 

besturen komen.  

Acties werving: 

1. Nieuwsbericht website SWV en social 

media berichten. 

2. Mail MR’en van kiesdistrict, stuur tekst 

mee die zij kunnen delen via 

nieuwsbrieven en/of websites van de 

scholen.*  

3. MR’en delen binnen 1 week de vacature.  

4. Kandidaten reageren binnen de gestelde 

termijn (circa 4 weken) naar 

opr@swvpo3006.nl.  

Acties werving: 

1. Nieuwsbericht website SWV en social media 

berichten. 

2. Mail MR’en van scholen van de besturen 

waarvan nog geen personeelslid in OPR zit. 

Stuur tekst mee die zij kunnen delen via 

nieuwsbrieven en/of websites van de scholen.*  

3. MR’en delen binnen 1 week de vacature.  

4. Kandidaten reageren binnen de gestelde 

termijn (circa 4 weken) naar 

opr@swvpo3006.nl.  

 

Acties selectie en aanstelling: 

5. OPR maakt lijst van kandidaten en legt 

deze binnen 2 weken voor aan de MR’en 

van scholen in kiesdistrict.*  

6. Elke MR brengt binnen 6 weken één stem 

over aan de OPR. 

7. OPR stelt binnen 1 week het lid aan dat de 

meeste stemmen heeft. Bij gelijke 

stemmen beslist de OPR.  

8. OPR informeert lid, MR’en en deelt 

bericht via website SWV PO 30 06.  

Acties selectie en aanstelling: 

5. OPR maakt lijst van kandidaten en legt deze 

binnen 2 weken voor aan de MR’en van alle 

scholen in kiesdistrict.*  

6. Elke MR brengt binnen 6 weken één stem over 

aan de OPR.  

7. OPR stelt binnen 1 week het lid aan dat de 

meeste stemmen heeft. Bij gelijke stemmen 

beslist de OPR.  

8. OPR informeert lid, betreffende bestuur 

(vanwege faciliteren personeelslid), MR’en en 

deelt bericht via website SWV PO 30 06.  

Toelichting kleuren:  
Groen = actie MR’en 
Paars = actie OPR en/of SWV 
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