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Het ondersteuningsplan
In overeenstemming met de wettelijke
richtlijnen is het ondersteuningsplan voor 1
mei toegestuurd aan de inspectie. Hieraan is
wel nog het nodig aan vooraf gegaan, zoals
het op overeenstemming gericht overleg met
de betrokken gemeenten en de finale
vergadering met de Ondersteuningsplanraad.
Beide overleggen hebben plaatsgevonden op
22 april j.l. en geven aanleiding om u nader te
informeren.
Op overeenstemming gericht overleg met de
gemeenten ( OOGO)
Het voorbereidend overleg met de beleidsambtenaren van de tien participerende
gemeenten heeft eind april geleid tot het
formele OOGO, waarin met de wethouders en
hun beleidsambtenaren van de gemeenten
het concept ondersteuningsplan aan de orde
is gesteld. Na een inleiding door de projectleider passend onderwijs over de inrichting
van het samenwerkingsverband en de inhoud
van het ondersteuningsplan, is door de
wethouders waardering uitgesproken over het
proces tot aan het formele overleg en de
kwaliteit van het ondersteuningsplan van het
Samenwerkingsverband De Kempen.

12 mei 2014

definitieve versie van het ondersteuningsplan
zijn opgenomen.
Deze afspraken zijn:
1 Voor het zomerreces vindt overleg plaats
tussen een vertegenwoordiging van het
bestuur van het samenwerkingsverband
en van de beleidsambtenaren om de
ontwikkelagenda voor 2014-2015 te
concretiseren.
Onderwerpen voor de ontwikkelagenda
zijn:
- het leerlingenvervoer
- de informatie-uitwisseling
- de leerplicht
- de jeugdhulp
- de onderwijshuisvesting
- de doorgaande leerlijn wat betreft de
aansluiting voorschool- vroegschool.
2 De geconcretiseerde ontwikkelagenda
vormt de basis voor het voorbereidend
OOGO.
3 In het voorjaar 2015 vindt er opnieuw
een OOGO plaats met de participerende
gemeenten op basis van het bijgestelde
ondersteuningsplan.
4 Het is de intentie om de ontwikkelingen
passend onderwijs en de transitie
jeugdhulp op elkaar af te stemmen.

Overleg Ondersteuningsplanraad

Foto: aanwezige wethouders en bestuurders

Het overleg heeft uiteindelijk geleid tot het
maken van afspraken die vervolgens in de
Redactie: Jacques van den Born, projectleider.

Op 18 april j.l. heeft de OPR zijn vragen naar
de
projectleider
gestuurd
om
de
voorbereidingen te treffen voor de
besluitvormende vergadering. Het bestuur
heeft in eerste instantie schriftelijk gereageerd
op de vragen en opmerkingen aan de hand
van een communiqué. De vergadering met de
OPR heeft uiteindelijk geleid tot instemming
met het ondersteuningsplan, waarbij met het
bestuur de volgende afspraken zijn gemaakt,
te weten:
1 Voor het zomerreces wordt door het
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bestuur van het samenwerkingsverband
helderheid geboden over de volgende
zaken:
- De inrichting van de commissie voor
toelaatbaarheidsverklaringen
- De inrichting van de bezwarencommissie
- De toeleiding van leerlingen tot het
speciaal basisonderwijs, speciaal
onderwijs en de ontwikkeling van
arrangementen
- De wijze van informatie aan ouders
en personeel
- De inrichting van een meerjarenbegroting.
2 Voor het zomerreces zal het bestuur
nog tweemaal een OPR-vergadering
bijwonen om de leden te informeren
over de stand van zaken.
3 Het bestuur heeft toegezegd het nieuwe
ondersteuningsplan voor het schooljaar
2015-2016 tijdig in concept te zullen
aanreiken, zodat de OPR voldoende tijd
heeft om het plan te bestuderen en te
bespreken.
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School kan zelf in de weekbrief
belangrijke informatie aan ouders
mededelen;
School kan een ouderavond verzorgen
over passend onderwijs en ouders
actief betrekken in de visie op de
schoolontwikkeling;
Er is een leaflet beschikbaar voor
ouders

Werving directeur
Op 26 april heeft er in het Brabants Dagblad
een advertentie gestaan voor de vacature
directeur voor de Stichting samenwerkingsverband De Kempen. Het bestuur wil de
vacature met ingang van het nieuwe
schooljaar invullen en zal naar verwachting
voor de zomervakantie een besluit nemen
over een te benoemen kandidaat.



Er is een goede informatiegids voor
ouders,
te
verkrijgen
via
www.steunpuntpassendonderwijs.nl



Er zijn goede informatieve websites
zoals:
www.passendonderwijs.nl
www.medezeggenschappassendonderwijs.nl

Informatie passend onderwijs voor ouders
Het Ministerie van OC&W maakt vaak
duidelijk dat het belangrijk is dat ouders op
een goede wijze worden geïnformeerd over
passend onderwijs.
Er zijn verschillende
mogelijkheden om ouders te informeren. We
noemen hierbij enkele opties:
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