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OPROEP NIEUWE OPR-LEDEN!
In verband met het verstrijken van het 3
jarige zittingstermijn van een aantal OPRleden, zijn wij op zoek naar een nieuwe
enthousiaste leden.
De OPR van het Samenwerkingsverband
P.O.22-01 bestaat uit 10 leden, waarvan 5
personeelsleden en 5 ouders. De zetels
worden als volgt verdeeld:
a. drie personeelsleden van de reguliere
basisscholen in het samenwerkingsverband;
b. drie ouders van de reguliere basisscholen in
het samenwerkingsverband;
c. één personeelslid van de scholen voor
cluster 3 en 4 (primair onderwijs ) in het
samenwerkingsverband;
d. één ouder van de scholen voor cluster 3 en
4 (primair onderwijs ) in het
samenwerkingsverband;
e. één personeelslid van de scholen voor
speciaal basis onderwijs in het
samenwerkingsverband;
f. één ouder van de scholen voor speciaal
basis onderwijs in het samenwerkingsverband

en kunt deze kennis gebruiken binnen uw
eigen school;
4. U wordt gefaciliteerd door uw deelname
aan de OPR;
5. U leert nieuwe en enthousiaste mensen
kennen.
Kandidaten voor de verkiezing
Wij zijn op zoek naar kandidaten uit de
volgende geledingen:





Leerkracht SBO
Ouder SBO
Ouder SO
2 ouders regulier onderwijs

Bent u bereid zich kandidaat te stellen voor de
OPR ? U hoeft geen lid te zijn van een MR, of
voorgedragen te worden door uw MR.

Enkele redenen om uw kandidaat te stellen
voor de OPR:

Kandidaat stellen kan door te mailen naar :
opr@swv2201po.nl voor 15 november 2016.

1. U praat mee over en heeft invloed op de
manier waarop het onderwijs aan leerlingen
georganiseerd wordt;

instemming ondersteuningsplan

2. U denkt mee over de manier waarop extra
ondersteuning aan leerlingen geboden kan
worden;
3. U bouwt kennis en kunde op over het
bredere netwerk waarin uw school deelneemt

Voor het derde jaar heeft de OPR op 25 april jl
heeft haar instemming verleent aan het
concept Ondersteuningsplan van 30 maart
2016 voor een termijn van één jaar. Met het
dagelijks bestuur is overeengekomen dat zij
ons op vaste tijdstippen zullen informeren
over de voortgang, aanvulling en wijzigingen
met betrekking tot het Ondersteuningsplan.

Jaarverslag OPR
2015-2016
De zetelverdeling is als volgt:
3 ouders regulier basisonderwijs
1 ouder speciaal basisonderwijs
1 ouder speciaal onderwijs
3 leerkrachten regulier basisonderwijs
1 leerkracht speciaal basisonderwijs
1 leerkracht speciaal onderwijs
De OPR is 5 maal bijeen geweest op: 7
september, 23 november, 1 en 22 februari en
25 april.
Er zijn het afgelopen jaar wat wisselingen
geweest binnen de OPR voor de geleding van
de leerkrachten. Deze zijn in het loop van het
jaar allemaal ingevuld. De nieuwe leden
hebben zich inmiddels ingelezen en zijn
geïnstalleerd.
Leon van der Veen, voorzitter van de
Commissie van Toelaatbaarheid heeft in
september een toelichting gegeven over der
werkwijze van deze commissie.
In februari heeft de coördinator van het
Samenwerkingsverband, Renate Schenk, een
toelichting gegeven op het nieuwe
ondersteuningsplan.
Daarnaast heeft de OPR het nieuwe document
voor Basisondersteuning besproken. Deze
wordt in de beoordeling meegenomen voor
het jaarplan 2017-2018.
Enkele OPR-leden hebben een conferentie
bijgewoond van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap over Passend
Onderwijs.
Voor verdere inhoud van de OPR bijeenkomst
verwijzen we naar de notulen van de
bijeenkomsten. Deze zijn via de mail op te
vragen bij de secretaris (opr@swv2201po.nl)
Casper Witsel, voorzitter.

FEEDBACK
Hierbij doen wij een beroep op alle (G)MRen van alle scholen om ons feedback te
geven bij alles waar u tegen aanloopt bij de
invoering van het passend onderwijs.
Vragen of onduidelijkheden over het
ondersteuningsplan, de werkwijze van de
CvT maar ook over de
schoolondersteuningsprofielen. Zodat wij
dit mee kunnen nemen in onze
besluitvorming. Via de website
www.passendonderwijs-po-22-01.nl kunt u
alle documenten lezen. Reageren kan via:
opr@swv2201po.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Veel (G)MR-en en overige belangstellenden
hebben zich inmiddels aangemeld voor het
rechtstreeks ontvangen van deze nieuwsbrief.
Maar ook ouders en leerkrachten nodigen wij
uit om zich aan te melden voor het ontvangen
van deze Nieuwsbrief.
Aanmelden kan nog steeds via de website:
www.passendonderwijs-po-22-01.nl

