Wij zoeken nieuwe leden!

Meldt u zich aan?

Maak het verschil en denk mee over passend onderwijs in de ondersteuningsplanraad!
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs. Onderwijs dat kinderen
uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun onderwijsbehoeften. Kinderen
gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden zo ze goed mogelijk voorbereid op een
vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen
die daar het best op hun plek zijn.
Voor volgend jaar zijn wij op zoek naar nieuwe leden om het team van de ondersteuningsplanraad te
versterken. Wordt u één van de leden?
De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband
en heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. Hierin wordt
vastgelegd hoe het passend onderwijs vorm krijgt in onze regio. In de ondersteuningsplanraad zitten
ouders en onderwijsprofessionals. Wij vergaderen ca. 6x per jaar en zijn op zoek naar 3 nieuwe leden.
Op onze website, http://swvkindop1.nl/opr/ vindt u de huidige samenstelling van de OPR, de agenda
en de notulen.
•

Bent u ouder/verzorger of leerkracht en verbonden aan een van de scholen die deel
uitmaken van het samenwerkingsverband Kind op 1?

•

Heeft u een open, positief kritische houding, constructieve opstelling en hart voor de ‘goede
zaak’ van passend onderwijs?

•

Heeft u kennis van passend onderwijs of wilt u zich hierin verdiepen?

•

Kunt u uw persoonlijke belangen en motieven ondergeschikt maken aan het algemeen en
gezamenlijk belang?

Enthousiast? Meldt u zich dan aan als lid voor de OPR!
In het bijgevoegde aanmeldformulier kunt u uw gegevens invullen. Deze gegevens worden
gebruikt in de verkiezingsmodule van Inkesta. Een beveiligde omgeving voor eerlijke en
anonieme verkiezingen.
Aanmelden kan tot 1 maart, vanaf 15 maart mogen alle MR-en van het samenwerkingsverband drie
voorkeursstemmen uitbrengen. Wij vragen de MR-en rekening te houden met een goede mix in de
afvaardiging (bijv. ouders met en zonder affiniteit met onderwijs). De 3 leden met de meeste
voorkeursstemmen nemen zitting in de OPR met in achtneming van onderstaande regels. De uitslag
wordt bekend gemaakt na 01-04-2019.
Aanmelden? Stuur uw kieslijst dan naar: Dennis Plandsoen | Voorzitter OPR SWV kind op 1

Regels aangaande de samenstelling


De OPR bestaat uit twaalf leden, gekozen door de leden van de afzonderlijke
medezeggenschapsraden van de scholen, zes leden, gekozen uit het personeel van de
scholen en zes ouders.



In de OPR hebben minimaal twee leden zitting vanuit de schoolbesturen die speciaal
(basis)onderwijs verzorgen; één ouder en één personeelslid.



In de OPR kunnen maximaal 2 leden zitten per schoolbestuur (1 ouder en 1
personeelslid). Bij onvoldoende kandidaten mag hiervan afgeweken worden. Bij
vacatures hebben kandidaten vanuit nog niet vertegenwoordigde schoolbesturen dus
voorrang.

