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Medezeggenschap.
De medezeggenschap is vanaf het 26 februari
j.l. ook voor het SWV PO De Kempen geregeld.
Tijdens een avondvergadering zijn de leden
van de Ondersteuningsplanraad voor de
eerste keer bijeen gekomen. Tijdens deze
vergadering hebben de OPR-leden met elkaar
kennis gemaakt en zijn de eerste belangrijke
besluiten genomen. De OPR heeft met het
OPR-reglement en - statuut ingestemd, zoals
dat door het bestuur van het samenwerkingsverband al eerder is vastgesteld. De betrokkenheid van de klankbordgroep bij het
opstellen van beide documenten heeft een
positieve bijdrage geleverd aan dit positieve
besluit. Rest nu nog het opstellen van een
deugdelijk huishoudelijk reglement, waartoe
een landelijk model is aangereikt.
De OPR heeft tijdens de vergadering ook de
vertegenwoordigende functies ingevuld. Jan
Smets is met algemene instemming gekozen
tot voorzitter van de OPR. Hetzelfde lot viel
Hetty van Hirsel toe. Zij mag zich vicevoorzitter noemen. En iedereen was blij met de
kandidatuur van Freek van Reen voor de
positie van secretaris. Daarmee waren de
bestuurszetels snel verdeeld.
Omdat het ondersteuningsplan, zoals dat nu
voorligt nog geen formele status kent, zijn er
met de OPR afspraken gemaakt over het
traject van informeren en instemmen.
Concreet komt het er op neer dat in de maand
maart er twee avonden zijn gepland om de
OPR te informeren, zijnde 18 en 24 maart.
Hierna volgen in april twee vergadering waarin
de instemmingsvraag aan de OPR wordt
voorgelegd. Op 9 en 22 april vergadert de OPR
over het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband. Uiteindelijk zal het
ondersteuningsplan met instemming van de
OPR en na overleg met de gemeenten voor 1
mei worden ingediend bij de inspectie.
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De OPR bestaat uit een afvaardiging namens
de personeels en oudergeledingen van de MRen van de schoolbesturen die deel uit maken
van het SWV De Kempen. In onderstaande
tabel zijn de leden van de OPR opgenomen.
O= oudergeleiding
P= personeelsgeleding
RBOB De Kempen

Koos Jansen (p)
Mirthe Vegter (o)

SKOBOS

Carolien van Hattem (p)
Sandra Beuving (o)
Marian v. der Horst (p)
Ilse Gorgy (o)

Nutsscholen Aalst
– Waalre
Kempenkind

Jan Smets (p)
Tamara Maas (o)

SKOzoK

Corry Rijkers (p)
Hetty van Hirsel (o)

Veldvest

Freek van Reen (p)
Saskia van Rijnswou (o)

Speciaal Onderwijs
De Zwengel

Amber Roos (p)
Marianne Gijbels (o)
Christien Joosten (p)
Jeanette Fluit (o)

SO buiten de regio

Extra bestuursvergaderingen.
Het bestuur heeft op 25 februari het bestuursen directiestatuut vastgesteld en gesproken
over het ondersteuningsplan. Zij heeft
geconcludeerd dat er meer vergaderingen
moeten worden gepland om alle zaken in het
ondersteuningsplan
goed
te
kunnen
bespreken. Daarom zijn er twee extra
vergaderingen gepland, waarin onder andere
aandacht wordt besteed aan de inrichting van
het ondersteuningscontinuüm, de meerjarenbegroting en de werving van de directeur en
de leden van de Raad van Toezicht.
Deze extra vergaderingen vinden plaats op 12
en 24 maart aanstaande. Naar aanleiding van
besluiten volgt bericht via deze nieuwsbrief.

