Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven
Eindhoven – Best – Son & Breugel (PO3007)

Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven
telefoonnummer: 040-2968787

Vacature ondersteuningsplanraad (OPR). Wat is dat?
Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor
zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor werken scholen met elkaar samen in
regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
In ons Samenwerkingsverband werken alle reguliere en speciale scholen (cluster 3 en 4) van het primair onderwijs
samen om te zorgen dat alle leerlingen in de regio Eindhoven, Best en Son & Breugel het onderwijs en de
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Elke school legt in het schoolondersteuningsprofiel vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het Samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan
hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen
in de regio.
OPR
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband van de
basisscholen in Eindhoven, Best en Son & Breugel. Daarin zitten ouders en personeelsleden. Belangrijkste taak van de
ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband
(instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur
van het Samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.
De ondersteuningsplanraad Passend onderwijs PO Eindhoven heeft 14 leden, vanuit 5 kiesgroepen:
Kiesgroep 1: SKPO, 4 leden: 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding
Kiesgroep 2: SALTO, 4 leden: 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding
Kiesgroep 3: Stichting Best Onderwijs, 2 leden: 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding
Kiesgroep 4: Besturen Speciaal Onderwijs, 2 leden: 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding
Kiesgroep 5: Besturen van de overige scholen voor basisonderwijs (waaronder PlatOO) en vrijwillig bij het SWV
aangesloten bestuur voor speciaal onderwijs, 2 leden: 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding
Vacature
Door een vacante functie binnen de oudergeleding van de OPR, zijn we op zoek naar een gemotiveerde ouder vanuit
Kiesgroep 1 (SKPO). Enige relevante kennis en ervaring is daarbij welkom.
Ouders die zich beschikbaar willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich kandidaat stellen door uiterlijk
1 april een mail te sturen naar de secretaris van de OPR: Charlotte Rijnen, opr@po-eindhoven.nl
In deze mail schrijft u:
0 Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer
0 Op welke school en in welke groep zit uw kind/zitten uw kinderen?
0 Een korte motivatie waarom u zich kandidaat stelt voor de ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband
Passend onderwijs Eindhoven (PO3007)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator a.i. van het SWV Passend onderwijs Eindhoven:
Jos Gerards, coordinator@po-eindhoven.nl , 040 296 87 87
Of met de voorzitter van de OPR, Jean Raijmakers, opr@po-eindhoven.nl
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