Nieuwsbrief Passend Onderwijs 1Samenwerkingsverband PO 30-09 de Kempen
30 augustus 2013
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en
voor 1 augustus 2014 moeten alle
voorbereidingen zijn getroffen om passend
onderwijs te gaan uitvoeren. In dit traject
zijn kritische termijnen opgenomen zoals:
-

-

Voor 1 november oprichting nieuwe
rechtspersoon;
November 2013 oprichting van de
ondersteuningsplanraad;
Februari 2014 moet het concept
ondersteuningsplan gereed zijn;
Mei 2014 vaststelling van het
ondersteuningsplan door het bestuur
van het samenwerkingsverband PO
30-09;
Augustus 2014 is de start van de
bestuurlijke zorgplicht.

scholen zullen hun ondersteuning op een
andere wijze beschrijven. De verzamelde
gegevens worden in februari 2014 gebundeld
opgenomen in het ondersteuningsplan van de
regio.
Omdat de MR- en een adviesrecht hebben ten
aanzien van het schoolondersteuingsprofiel
worden er per huidig samenwerkingsverband
WSNS informatiebijeenkomsten
georganiseerd voor MR-leden. Deze
bijeenkomsten zijn gepland in de avonduren
en vinden plaats op:
-

17 september voor SWV Veldhoven
24 september voor SWV Bladel
30 september voor SWV Valkenswaard

MR-leden ontvangen via hun schooldirecteur
een uitnodiging voor deze bijeenkomst
Meerjarenbegroting.
Tijdens het algemeen besturenoverleg dat
heeft plaatsgevonden in de laatste week van
augustus is uitvoerig stilgestaan bij het
opstellen van de meerjarenbegroting. De
voorzitter van de werkgroep financiën, Marcel
Eijkemans, heeft een eerste schets gegeven
van de structuur van baten en lasten en de
posten die daarin worden opgenomen. Nog
niet alle gegevens kunnen worden ingevuld
omdat een aantal gegevens nog moet worden
geïnventariseerd zoals het leerlingen aantal
op de teldatum 1 oktober 2013 en de
prognoses voor de komende jaren, het aantal
kinderen in het speciaal onderwijs en het
aantal kinderen met een LGF-bekostiging in
de basisschool en de speciale basisschool.
Over andere onderwerpen moeten nog
begrotingen worden opgesteld en besluiten
worden genomen als de inrichting van de
ondersteuningsorganisatie en de commissie
voor toelaatbaarheid en de wijze van het
opstellen en toekennen van arrangementen
voor kinderen die in aanmerking komen voor
extra ondersteuning.

Schoolondersteuningsprofiel.
Op 29 augustus zijn de directeuren en intern
begeleiders tijdens een algemene
bijeenkomst geïnformeerd over het
schoolondersteunings-profiel en wordt het
implementatietraject toegelicht. De SORedactie: Jacques van den Born, projectleider.
i.s.m. de coördinatiegroep PO 30-09

Voortgangsbijeenkomst
Op 29 augustus is er een voortgangsbijeenkomst gehouden voor de leden van de
werkgroepen en de bestuurders. Tijdens
deze bijeenkomst is aandacht geschonken
aan het traject tot nu toe, datgene wat er dit
jaar nog allemaal moet gebeuren en zijn
concrete werkafspraken gemaakt.
ABO-vergaderingen
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.

Groote
Aard

21-112013

13.30 u. –
15.30 u.

Skozok/
Veldvest

13-012014

13.30 u. –
15.30 u.

Groote
Aard

25-022014

13.30 u. –
15.30 u.

SKOBOS

03-042014

13.30 u. –
15.30 u.

Skozok/
Veldvest

19-05-

13.30 u. –

Groote
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15.30 u.

Aard

01-072014
( reserve)

13.30 u. –
15.30 u.

SKOBOS

Einde oktober wordt de constituerende
vergadering gepland om de nieuwe
rechtspersoon formeel op te richten.

Overleg gemeenten
Op 3 september vindt er een informatieve
bijeenkomst plaats met de
beleidsambtenaren van de 10 gemeenten in
de regio PO 30-09.
Op 10 oktober is het eerste overleg gepland
met vertegenwoordigers van de 10
gemeenten in de regio PO 30-09. Bestuurders
informeren 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.

Inrichting ondersteuningscontinuüm
In de hoofdlijnennotitie zijn uitspraken
opgenomen die mede de basis vormen voor
de inrichting van het ondersteuningscontinuüm. Tijdens de laatste ABOvergadering is met de bestuurders opnieuw
over gesproken over dit
ondersteuningscontinuüm, hetgeen heeft
geleid tot het formuleren van de volgende
standpunten:
-

-

-

Het kindbelang moet worden
geoptimaliseerd;
Er moet sprake zijn van een
transparant en communiceerbaar
systeem van indiceren en arrangeren
Het ondersteuningscontinuüm moet
duidelijk maken waar welke
verantwoordelijkheden zijn belegd en
hoe wordt samengewerkt
Het ondersteuningscontinuüm moet
resultaatgericht en doelmatig zijn en
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dus een bijdrage leveren aan de
vereveningsopdracht.

Tot slot.
Er is de afgelopen maanden door eenieder
hard gewerkt en het ABO heeft belangrijke
besluiten genomen. Het nieuwe schooljaar
brengt een drukke agenda waarin veel
voorbereidend werk moet worden verzet en
belangrijke besluiten worden genomen.

