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Op 20 juni jl. heeft het Algemeen Bestuurlijk
Overleg vergaderd. Tijdens deze bestuursvergadering zijn belangrijke zaken aan de
orde gekomen, die bijdragen aan de verdere
inrichting van de regio. In deze nieuwsbrief
komen de belangrijkste zaken aan de orde.
Nieuwtjes.
o

o

De bekostiging SbO voor de basis van
2%-bekostiging blijft rechtstreeks gaan
naar het bevoegd gezag dat de
voorziening in stand houdt. Deze 2%
bekostiging maakt geen deel uit van de
middelen lichte ondersteuning à € 156,per leerling.
De bekostiging van het schooldeel LGF
aan het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs wordt bepaald op basis van de
teldatum 01-10-2013.

Bestuursmodel.
Tijdens de vergadering in mei heeft het ABO
de keuze gemaakt voor de rechtspersoon van
een stichting.

genomen
richten:

De vergadering heeft het besluit
om de stichting als volgt in te

-

Directeur –

-

Bestuur – leden zijn de bevoegde
gezagsorganen binnen de regio PO 30-09

-

Raad van Toezicht – leden worden extern
geworven.

extern te werven

Tijdens de inrichtings- en opstartfase is het
van belang dat alle besturen uit regio PO 3009 vanuit hun bestuurlijke betrokkenheid en
verantwoordelijkheid inbreng hebben in de
fasen van informatieverstrekking, meningsen besluitvorming.
De besturen laten zich bijstaan door een
extern te werven directeur die geen binding
heeft met de participerende besturen. Deze
directeur wordt belast met de dagelijkse
leiding van het samenwerkingsverband
Het bestuur bestaat uit de bevoegde gezagen
die aansluiting vinden bij de regio PO 30-09,
Redactie: Jacques van den Born, projectleider.
i.s.m. de coördinatiegroep PO 30-09

waarbij specifiek aandacht moet worden
besteed aan de toekomstige positionering van
besturen SO welke niet in de regio PO 30-09
zijn gehuisvest. De werkgroep bestuurlijke
inrichting zal hieromtrent de komende
maanden juridisch advies inwinnen.
De leden voor de Raad van Toezicht worden
eveneens extern geworven op basis van
kwaliteitsprofielen.
Zij
bekleden
een
onafhankelijke positie ten opzichte van het
samenwerkingsverband . De Raad van toezicht
dient haar goedkeuring te geven aan onder
meer de strategische doelen, de (meer)
jarenbegroting en het financieel jaarverslag.
Het is de bedoeling de Raad van Toezicht te
laten bestaan uit drie leden waarbij het
toezicht zich dient toe te spitsen op de
maatschappelijke
opdracht
van
het
samenwerkingsverband en het beleid en
beheer t.a.v. de financiële middelen.
Bekostiging rugzakleerlingen schooljaar 20142015.
In de maand mei heeft de minister een update
gepubliceerd van het toekomstige bekostigingssysteem en gisteren is de tweede
voortgangsrapportage passend onderwijs
verschenen. Deze nieuwe berichtgevingen
hebben bijgedragen tot onduidelijkheid over
de toekomstige beschikbare middelen om
kinderen met een rugzak ook in het schooljaar
2014-2015 een zelfde bekostiging toe te
kennen. Na het zomerreces zal het ABO een
uitspraak doen over de inzet van beschikbare
middelen.
De
contouren
van
een
meerjarenbegroting worden ook dan meer
inzichtelijk.
Schoolondersteuningsprofiel. (SOP)
Het SOP heeft binnen passend onderwijs een
aantal functies, te weten:
-

Het maakt inzichtelijk welke ondersteuning een school kan bieden;
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-

De regio krijgt duidelijkheid over het
dekkend netwerk;

-

Ouders weten zo of hun kind op de
betreffende school de juiste ondersteuning kan krijgen;

-

Het geeft sturing aan de ontwikkelagenda
van de scholen en de regio.

Het ABO heeft vandaag ingestemd met de
definitie van basisondersteuning zoals
voorgesteld door de werkgroep lichte
ondersteuning en sluit daarbij nauw aan op
het kader van het inspectietoezicht en de
bevindingen van de PO-raad, zoals
opgenomen in het Referentiekader PO. De
basisondersteuning definieert het ABO aan de
hand van een concretisering van de domeinen
onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie
en resultaten. De concretisering vindt plaats
aan de hand van een beschrijving van
standaarden, indicatoren en aandachtspunten. In aansluiting daarop heeft het ABO
gekozen voor het instrument schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Q3 om de schoolondersteuning voor alle basisscholen en
speciale scholen voor basisonderwijs te
documenteren. Op 29 augustus aanstaande
worden de directeuren en intern begeleiders
tijdens
een
algemene
bijeenkomst
geïnformeerd en wordt het implementatietraject toegelicht. De SO-scholen zullen
hun ondersteuning op een andere wijze
beschrijven. De verzamelde gegevens worden
in februari 2014 gebundeld opgenomen in het
ondersteuningsplan van de regio.
Dataplanning.
Op 29 augustus aanstaande worden op het
einde van de middag directeuren en intern
begeleiders geïnformeerd over het SOP en het
implementatietraject. Aansluitend vindt een
2de kick-off plaats voor alle leden van de
werkgroepen en de bestuurders.
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Het ABO vergadert komend schooljaar op de
volgende tijdstippen:
Datum
26-082013

Tijdstip
11.00 u. 13.00 u.

Locatie
Groote
Aard

10-102013

13.00 u. –
15.00 u.

SKOBOS

21-112013

13.30 u. –
15.30 u.

Skozok/
Vledvest

13-012014

13.30 u. –
15.30 u.

Groote
Aard

25-022014

13.30 u. –
15.30 u.

SKOBOS

10-042014

13.30 u. –
15.30 u.

Skozok/
Vledvest

19-052014

13.30 u. –
15.30 u.

Groote
Aard

01-072014
( reserve)

13.30 u. –
15.30 u.

SKOBOS

Naar verwachting zal medio oktober het
eerste
overleg
plaatsvinden
met
vertegenwoordigers van de 10 gemeenten in
de regio PO 30-09. Bestuurders informeren
de gemeenten over de vorderingen passend
onderwijs en de onderwerpen die in het op
overeenstemming
gericht
overleg
met
gemeenten
van
belang
zijn
zoals
leerlingenvervoer
en
huisvesting.
De
gemeenten
zullen
daarnaast
aandacht
besteden aan de transitie jeugdzorg die staat
gepland voor 2015.

Tot slot.
Er is de afgelopen maanden door eenieder
hard gewerkt en het ABO heeft belangrijke
besluiten genomen. Na een welverdiend
zomerreces wacht een drukke agenda en
nemen we de draad van passend onderwijs
weer op.

