Nieuwsbrief OPR PassendWijs

Datum:
Aan:
Van:

juni 2015 – 4e editie
MR-en, personeelsleden, ouders/verzorgers en directies van scholen
behorend bij Samenwerkingsverband PassendWijs
OPR (Ondersteuningsplanraad) SWV PassendWijs

Beste leden van de MR / directie / personeelsleden en ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we bijna aan het einde van het eerste ‘jaar’ PassendWijs en informeren wij
u graag door middel van deze vierde nieuwsbrief vanuit de OPR van PassendWijs.
Reglement & Statuut
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij bezig waren met het vernieuwen
van het reglement en statuut. Dit diende te gebeuren voor 1 februari 2015. Per 1
februari jl. is dan ook het reglement en medezeggenschapsstatuut vernieuwd. Als OPR
hebben wij ons hierin laten ondersteunen door het landelijk steunpunt voor Medezeggenschap en gaan wij uit van het beschikbare modelreglement en statuut wat door
hen wordt geadviseerd.
Vacatures OPR
De eerste leden nemen sinds 1 september 2014 zitting in de OPR voor een periode van 4
jaar (lees meer hierover in onze tweede nieuwsbrief). Vanaf dit moment waren drie
posities vacant, die in januari 2015 zijn ingevuld (lees meer hierover in onze derde
nieuwsbrief). Hierdoor hebben we de afgelopen periode kunnen draaien met een
voltallige OPR.
Echter heeft OPR lid Martin van der Kaaden onlangs de taak van Regiocoördinator voor
PassendWijs op zich genomen wat betekent dat hij afscheid neemt van de OPR. Martin
vertegenwoordigde de personeelsgeleding van Speciaal Onderwijs (SO) cluster 3 scholen.
Deze scholen zijn voor leerlingen met verstandelijke/lichamelijke beperkingen en
leerlingen die langdurig ziek zijn. Bij deze willen wij Martin nogmaals hartelijk bedanken
voor zijn inzet in de OPR! Door zijn aftreden ontstaat er weer een vacature in de OPR.
Hiernaast heeft ook OPR lid Wouter van Onna als ouder vanuit het cluster 3 te kennen
gegeven dat hij de OPR per komend schooljaar zal moeten verlaten, dit gezien het feit
dat zijn kind de overstap zal gaan maken naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat
ook hier een vacature ontstaat en wij ook Wouter hartelijk danken voor zijn inzet!
Middels deze nieuwsbrief doen wij een oproep voor kandidaten die graag de positie in de
OPR vanuit de personeelsgeleding of oudergeleding (SO cluster 3) willen invullen.
Als u interesse heeft in één van deze vacante posities meldt u zich dan vóór 13 juli via
ons mailadres: opr@swv-passendwijs.nl. Daar waar er meer kandidaten zijn dan
beschikbare zetels vinden er conform reglement verkiezingen plaats, verdere informatie
hierover in de volgende nieuwsbrief.
Instemming Jaarplanning-Werkagenda 2015-2016
Wij hebben als OPR ingestemd met het Ondersteuningsplan voor de periode 2014/2018,
in de wetenschap dat we als OPR jaarlijks instemmingsrecht hebben op de JaarplanWerkagenda. In de afgelopen weken heeft de evaluatie van het eerste jaar PassendWijs
plaatsgevonden (2014-2015). Ook hebben wij als OPR de afgelopen maanden onze input
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kunnen leveren voor de nieuwe Jaarplanning-Werkagenda 2015-2016. We zagen onze
input terug in een eerste concept van dit document. Juni as. staat dit document op de
agenda van de OPR ter instemming. Eind mei is het inspectiebezoek geweest bij
PassendWijs, ook hierin is de OPR betrokken geweest.
OPR leden PassendWijs juni 2015:
Naam & Regio
Regio Overbetuwe/Lingewaard
Tamara Bulters (voorzitter)
Valentien Milder
Astrid Peters (penningmeester)
Ernest Tubbing (secretaris)
Regio Renkum
Bianca Thomassen
Annemiek Steenbergen
Regio Arnhem
Gerda Reens
Merlijn van Kroonenburg
Nieke Boekelman
Steffenie Pape
Regio Rheden-Rozendaal
Sonja Mensink
Angela Thissen- van Heeswijk
Cluster 3
Vacant
Vacant
Cluster 4
Anita Gerritsen
Gertjan Witkamp

Geleding
Personeel
Personeel
Ouder
Ouder
Personeel
Ouder
Personeel
Personeel
Ouder
Ouder
Personeel
Ouder
Personeel
Ouder
Personeel
Ouder

Communicatie als speerpunt
Zoals u ook in onze vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen is communicatie, naast de
jaarplanning en –monitoring, een speerpunt voor ons als OPR. Niet alleen naar de
schoolteams maar ook naar de ouders. Bij deze brengen we nogmaals de website van
PassendWijs (http://www.swv-passendwijs.nl/) onder uw aandacht. Hier kunt u de
laatste memo’s en nieuwsbrieven lezen vanuit PassendWijs.
Om u op de hoogte te houden van de OPR activiteiten zijn ook de notulen van de OPR
beschikbaar via de website van PassendWijs (zie link).
Voor vragen, opmerkingen of verdere informatie kunt u ons benaderen via:
opr@swv-passendwijs.nl

Met vriendelijke groet,
leden OPR PassendWijs
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