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NIEUWSBRIEF OPR 2015
In verband met het vertrek van
twee OPR-leden zijn wij op zoek
naar nieuwe, enthousiaste leden.
We zoeken naar een personeelslid werkzaam in het
regulier basisonderwijs en een personeelslid
werkzaam in het speciaal onderwijs.
De OPR bestaat uit 10 leden, waarvan 5
personeelsleden en 5 ouders.
a) 3 personeelsleden van de reguliere basisscholen in
het samenwerkingsverband; (Alinda van Luijk en
Regina Wevers + vacature)
b) 3 ouders van de reguliere basisscholen in het
samenwerkingsverband; (Jolanda Eisses, Casper
Witsel en Lilian Moget)
c) 1 personeelslid van de scholen voor cluster 3 en 4 in
het samenwerkingsverband; (Marchien Emmens =
vertrekkend)
d) 1 ouder van de scholen voor cluster 3 en 4 in het
samenwerkingsverband; (Marike van der Werf)
e) 1 personeelslid van de scholen voor speciaal basis
onderwijs; (Catharina Hoiting)
f) 1 ouder van het speciaal basis onderwijs in het
samenwerkingsverband (Linda Buiter)

Kandidaten voor de verkiezing
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.
U kunt zich aanmelden tot 15 mei 2015
Kandidaat stellen of voor verdere vragen, mail naar:
opr22.01po@outlook.com

FEEDBACK
Hierbij doen wij een beroep op alle (G)MR- en 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:
opr22.01po@outlook.com

Jaarverslag OPR 2014
De 10 OPR leden zijn op 6 januari 2014
geïnstalleerd.
De OPR is 5 maal bijeen geweest op: 3
februari, 17 februari, 10 maart, 1 september
en 6 oktober.
In maart heeft de OPR, na extra toelichting
van het Bestuur van het
Samenwerkingsverband, ingestemd met het
ondersteuningsplan, wanneer het gezien zou
worden als een ontwikkelplan.
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In augustus bij de aanvang van het nieuwe
schooljaar 2014 -2015 ontstond een eerste
vacature voor de zetel “leerkracht vanuit het
regulier basisonderwijs”. De OPR heeft toen
besloten hierop geen actie te ondernemen, omdat
er wat onduidelijkheid was, wiens taak het was
om deze vacature weer op te vullen. De OPR
heeft zich tot doel gesteld dat er weer volledige
bezetting moet zijn van af het schooljaar 20152016.
In september 2014 is de inspectie op bezoek
geweest bij het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs PO 0-22. De OPR heeft ook gesproken
met de inspectie. De inspectie heeft een aantal
aanbevelingen gedaan.
Naast de reguliere taken heeft de OPR zich tot
doel gesteld voor 2015:
Zichzelf meer bekendheid geven bij de achterban.
Duidelijkere informatiestroom, met name naar
ouders.
Voor verdere inhoud van de bijeenkomst
verwijzen we naar de notulen van de
bijeenkomsten. Deze zijn via de mail op te vragen
bij de secretaris (opr22.01po@outlook.com)
Lilian Moget (voorzitter)
Marchien Emmens (secretaris)

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs
helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen
passend onderwijs in het primair en voortgezet
onderwijs. Ouders, personeelsleden, leerlingen
(voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden
kunnen voor (gratis) informatie, voorlichting en advies
terecht bij het steunpunt. Ook biedt het steunpunt
kosteloos ondersteuning aan directeuren en
bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend
onderwijs en de oprichting van de
ondersteuningsplanraad.
Contactgegevens Steunpunt medezeggenschap
passend onderwijs
Postadres: Postbus 60182, 1320 AE Almere
Telefoonnummer: (036) 536 87 18
Telefoonnummer helpdesk: 0800 – 270 04 00 (gratis)
E-mail: info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Veel (G)MR-en en overige belangstellenden hebben
instemming ondersteuningsplan
Voor het tweede jaar heeft de OPR op 18 maart jl
heeft haar instemming verleent aan het concept
Ondersteuningsplan van 4 februari 2015 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.

zich inmiddels aangemeld voor het rechtstreeks
ontvangen van deze nieuwsbrief.
Aanmelden kan via de website:
www.passendonderwijs-po-22-01.nl

