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Op overeenstemming gericht overleg met
gemeenten



In het najaar van 2013 is het Samenwerkingsverband vooroverleg gestart met de beleidsambtenaren van de gemeenten binnen de
regio. Het is wettelijk verplicht om te komen
tot afspraken over zaken zoals leerlingenvervoer, de aansluiting van de zorgstructuur
van de basisschool op het Centrum voor Jeugd
en Gezin, de samenwerking met jeugdzorg en
onderwijshuisvesting. Het bestuur van het
samenwerkingsverband moet op basis van het
concept
ondersteuningsplan
een
op
overeenstemming gericht overleg voeren met
de colleges van B&W van de tien deelnemende gemeenten. Hiertoe heeft het
bestuur van het Samenwerkingsverband een
procedure en geschillenregeling vastgesteld.



Ondersteuningsplanraad
Begin januari is het bestuur eveneens gestart
met de voorbereidingen van de inrichting van
de Ondersteuningsplanraad (OPR), het
medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Deze
OPR krijgt in het voorjaar het concept
ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband ter instemming voorgelegd.
De voorbereidende activiteiten zijn uitgevoerd
door een klankbordgroep, waarin zitting is
genomen door vertegenwoordigers van de
MR-en vanuit de huidige samenwerkingsverbanden WSNS en het speciaal onderwijs de
Zwengel. De voorbereidende activiteiten
hebben er toe geleid dat naar verwachting
medio februari de volgende zaken zijn
gerealiseerd:



Bestuurlijke vaststelling van
medezeggenschapsreglement;
Bestuurlijke vaststelling van
medezeggenschapsstatuut;
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Een afvaardiging vanuit de MR-en, per
bevoegd gezag zowel één ouder als
één personeelslid;
De gezamenlijke SO-besturen van
buiten de regio zullen tezamen één lid
namens het personeel en één namens
de ouders afvaardigen.

Op 26 februari aanstaande is in de avonduren
de eerste OPR-vergadering gepland en wordt
de formele inrichting een feit. De OPR-leden
zullen uiteraard voor deze vergadering een
uitnodiging ontvangen.

Financiën
De werkgroep financiën heeft de afgelopen
periode hard gewerkt aan het opstellen van
een meerjarenbegroting. Op 6 februari
worden de bestuurders, tijdens een extra
overleg, geïnformeerd over deze conceptbegroting en zal de dialoog mogelijk
aanleiding zijn tot bijstelling. Het ligt in de
verwachting
dat
einde
februari
de
meerjarenbegroting bestuurlijk ter instemming wordt voorgelegd. De bestuursvergadering die einde februari plaatsvindt, zal
tevens aandacht besteden aan de inzet van
het schooldeel van de LGF-leerlingen in het
schooljaar 2014-2015.

Schoolondersteuningsprofielen (SOP)
Voor de Kerstvakantie hebben alle scholen het
schoolondersteuningsprofiel ingevuld en
eventueel bijgesteld. Vervolgens zijn de
bestuurders met hun eigen scholen aan de
slag gegaan om de ontwikkelplannen op
papier te zeten op het niveau van de school en
het schoolbestuur, alsmede wat de verwachtingen van het samenwerkingsverband
zijn. Tot einde januari hebben de bestuurders
de gelegenheid gekregen de gefiatteerde
SOP’s en plannen aan te reiken.

