Haarlem, januari 2017
Beste leden van de medezeggenschapsraden,
Dit is een informatiebrief van de Ondersteuningsplanraad (OPR) Primair Onderwijs (PO) ZuidKennemerland in schooljaar 2016 - 2017.
De OPR is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband (SWV) en heeft
instemmingsrecht op de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan. De OPR denkt
actief mee met initiatieven van het SWV en neemt zelf initiatieven als daar aanleiding toe is.
De OPR wenst u een goed (school)jaar toe met passend onderwijs voor elk kind!
Geld voor passend onderwijs – begroting van het SWV voor 2017
De OPR heeft de begroting van het SWV 2017 en de raming 2018-2020 in de vergadering van 6
december 2016 besproken.
Rond die tijd stond er groot in de kranten: staatssecretaris Sander Dekker: "geld voor zorgkind
komt te vaak niet in de klas". Samenwerkingsverbanden hebben als taak het geld voor kinderen
met extra zorg onder hun scholen te verdelen. Het bleek dat er miljoenen niet besteed waren....
Uiteraard informeerde de OPR naar de situatie bij ons eigen samenwerkingsverband.
Ons samenwerkingsverband heeft een reële reserve - ruim onder de 5%.
De grootste post op de begroting van het SWV wordt gevormd door de ondersteuningsmiddelen
voor de basisscholen. Dit ondersteuningsbedrag – na aftrek van de betaling van plaatsen op het
speciaal (basis)onderwijs - stijgt. Van het ondersteuningsbedrag betaalt iedere school zelf de
verwijzingen.
Als lid van de (G)MR heeft u adviesrecht op de begroting van uw school/bestuur.
Weet u hoe de ondersteuningsmiddelen op uw school/binnen uw bestuur besteed worden?
Themabijeenkomst voor leden van de (G)MR georganiseerd door de OPR
De bovenstaande vraag is een terugkerende vraag op de jaarlijkse bijeenkomsten van de OPR.
Het idee van de themabijeenkomst is om van elkaar te leren om de juiste vragen te stellen.
Goed onderwijs maak je samen!
Aan de hand van de wetgeving hebben we in kleine groepen concrete vragen over passend
onderwijs geformuleerd die op verschillende momenten van de jaarcyclus gesteld kunnen
worden aan de directeur/het bestuur.
Natuurlijk kan er op elk moment van het jaar door de (G)MR initiatief genomen worden om
onderwerpen als het onderwijsprofiel, medicijnprotocol, klachtenregeling, inzet van ouders,
bekwaamheid en scholing van personeel etc. aan de orde te stellen (artikel 6 van de WMS).
In vergelijking tot de vorige jaren werd de bijeenkomst op 25 oktober 2016 door minder (G)MRleden bezocht. Daarom zoekt de OPR naar andere mogelijkheden om met u in contact te
komen. Heeft u ideeën? Dan hoort de OPR dat graag.
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Leerkrachtmiddagen
Het SWV organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor leerkrachten ter professionalisering. De
ervaring leert dat deze 'leerkrachtmiddagen' binnen zeer korte tijd vol zijn. Aangezien de
wetgeving het SWV verplicht ondersteunend te zijn aan de leerkrachten heeft de OPR hierover
vragen gesteld. Ons SWV wil scholing gericht inzetten, gericht op vernieuwing en op
onderwerpen die op bovenschools-niveau spelen. (Bij)scholing en onderwijsvernieuwing vanuit
de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld en niet van bovenaf opgelegd. Vanuit het SWV is er
twee keer per jaar overleg over opleiding en bijscholing met vertegenwoordigers van de
verschillende academies van de grote besturen.
Vaststellen ondersteuningsplan – maart 2017
In de wetgeving passend onderwijs staat dat het ondersteuningsplan tenminste één keer in de
vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Dit betekent niet dat de OPR maar één keer per vier
jaar bij elkaar komt. De OPR Zuid-Kennemerland PO ziet zijn taak breder. De Raad levert vanuit
zijn rol een bijdrage aan de realisering van passend onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland.
Dat wil zeggen dat de OPR erop toeziet en, waar mogelijk, eraan bijdraagt dat het onderwijs
passend is voor alle leerlingen met hun ouders en voor het personeel van alle betrokken
scholen.
In maart en april buigt de OPR zich over het ondersteuningsplan 2017 – 2021.
Thuiszitters
De OPR let erop dat de focus niet alleen ligt op het terugdringen van het aantal thuiszitters
maar op het organiseren van passend onderwijs voor elk kind.
Samenstelling OPR
De OPR bestaat uit 8 leden – 4 ouders en 4 personeelsleden – van leerlingen van scholen die
zijn aangesloten bij het SWV. Deze 8 leden worden gekozen uit 4 samengestelde groepen van
besturen. De groepen zijn zo gekozen dat kleine en grote besturen (> 1200 leerlingen) en het
speciaal onderwijs uitdrukkelijk vertegenwoordigd zijn.
We zijn blij dat we vanuit het speciaal onderwijs (de Parel – Spaarnesant) een ouder bereid
hebben gevonden om toe te treden tot de OPR.
Aan het eind van dit schooljaar treden twee leden af: Jarl Baas en voorzitter Carola van der
Schrier. Zij stellen zich niet herkiesbaar.
Als u het interessant vindt om mee te denken en te praten over passend onderwijs op bovenschools niveau dan nodigen wij u van harte uit om een vergadering bij te wonen.
Vergaderingen OPR
De vergaderdata en de agenda vindt u op onze site: http://www.passendonderwijs-zk.nl/opr
De agenda staat een week voor de vergadering op de site. Indien u mee wilt discussiëren of een
interessante casus wilt inbrengen, geef dan van tevoren door wat het onderwerp is waarover u
wilt spreken en wat de vragen aan de OPR zijn. U kunt uw vragen of opmerkingen doorgeven
via de genoemde mail en/of rechtstreeks aan een van de leden van de OPR.
De volgende OPR-vergadering is op dinsdag 21 maart 2017 van 19.30 - 21.30 uur, locatie:
Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem. U kunt zich aanmelden via ons e-mailadres: OPR@PO-ZK.nl.
Met vriendelijke groet,
Carola van der Schrier (voorzitter)

CC: besturen en directeuren
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