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Oprichtingsvergadering
Op 28 oktober j.l. heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden van het nieuwe
samenwerkingsverband Passend Onderwijs De
Kempen.
Aan
deze
vergadering
is
deelgenomen door de schoolbesturen die
conform de wet deel uitmaken van de
besturen voor basis en speciaal onderwijs
binnen het postcodegebied zoals dat door de
minister van OC&W eerder is bepaald. Dit
houdt in de volgende besturen tijdens de
vergadering de oprichting hebben bekrachtigd, te weten:
o
o
o
o
o
o

o

Stg. Samen Koersen op Zichtbare
Onderwijs Kwaliteit;
Stichting Speciaal Onderwijs de
Zwengel;
Kempenkind Onderwijsstichting;
Stg. Katholiek Onderwijs Oirschot, De
Breeze en Spoordonk;
Stg. Veldvest;
Stichting De Kempen, organisatie voor
openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs;
Stg. Nutsscholen Aalst- Waalre

In aansluiting op deze vergadering is aan dhr.
Doesburg, bestuurder van de Stichting
Kempenkind, het verzoek gericht om alle
juridische zaken met de notaris af te handelen
zodat inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan plaatsvinden.
Voor 14 november moest alles zijn geregeld
en moest de stichting zijn gemeld bij DUO om
de bekostiging voor het schooljaar 2014-2015
veilig te stellen. Op 21 november j.l. hebben
de schoolbesturen voor speciaal onderwijs van
buiten de regio de gelegenheid gehad om tot
de nieuwe stichting toe te treden. Stichting
Speciaal
Onderwijs
Eindhoven,
de
Aloysiusstichting, Stichting Kempenhaege en
de Emiliusschool zijn van harte welkom om
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het netwerk in de regio passend onderwijs
dekkend te maken.
Schoolondersteuningsprofielen.
Alle scholen hebben het schoolondersteuningsprofiel ingevuld en begin november
hebben alle besturen van de eigen scholen de
rapporten ontvangen. Hierbij is aangevuld
informatie vanuit het dashboard en de
planning van werkzaamheden tot einde
kalenderjaar verstrekt.
De planning ziet er als volgt uit:
- De directeur van de school informeert het
eigen team en de MR over het
schoolrapport en de vervolgprocedure.
- De scholen per bevoegd gezag komen
bijeen om de uitkomsten van het SOP met
elkaar te bespreken en het ontwikkelplan.
- De eerste week van december staat het
programma van Q3 opnieuw open en
kunnen er bijstellingen plaatsvinden t.a.v.
de nulmeting.
- Na de eerste week van december sluit het
programma en komt de definitieve foto
van de school, het rapport, beschikbaar. Dit
wordt ter advies voorgelegd aan de MR
- Voor Kerst 2013 worden de door het
bestuur gefiatteerde schoolrapporten en
ontwikkelplannen doorgestuurd naar het
bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband PO De Kempen 30-09.
Klankbordgroep.
De afgelopen maand zijn de coördinatoren
WSNS in de weer geweest om personen
bereid te vinden om deel te nemen aan een
klankbordgroep. Vanuit de samenwerkingsverbanden WSNS en het SO cluster 4 zijn
zowel personen van de oudergeleding als
vanuit de personeelsgeleding van de MR’ en
bereid om hun medewerking te verlenen aan
het opstellen van een reglement voor de
Ondersteuningsplanraad (OPR) en het
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organiseren van de verkiezingen. De concrete
activiteiten worden in de maand november
verder opgestart.
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