Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Roosendaal, 23 april 2022

Twee betrokken leden gezocht voor de ‘OPR’ ofwel
‘ondersteuningsplanraad passend onderwijs’.
Wat houdt dit in…?
De ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband
passend onderwijs, waarin stichting OBO West-Brabant participeert om samen met de andere
aangesloten schoolbesturen aan alle kinderen passend onderwijs te kunnen bieden.
De OPR bestaat uit een geleding onderwijskrachten en een oudergeleding.
Voor de vertegenwoordiging vanuit OBO is er per 1-8-2022 plaats voor één ouder en één
onderwijskracht. Wij hebben het verzoek ontvangen om twee nieuwe leden af te vaardigen.
Het betreft opvolging van het eind schooljaar aftredende ouderlid, en een uitbreiding van de geleding
onderwijskrachten. De OPR vergadert doorgaans 5x per jaar, op de maandag (17.00-19.30 uur) na
iedere vakantie. Leden van de OPR ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding.

Wat meer informatie..
Stichting OBO West-Brabant beheert vijftien basisscholen in vijf gemeenten. Iedere school heeft een
eigen medezeggenschapsraad (MR). Daarbij kent de stichting een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) die gaat over bovenschoolse zaken. Het gaat dan om onderwerpen
die van belang zijn voor meerdere of alle scholen van het schoolbestuur.
Stichting OBO West-Brabant werkt op haar beurt weer samen met andere onderwijsbesturen in de
‘stichting samenwerkingsverband passend onderwijs Roosendaal - Moerdijk en omstreken’
(kortweg SWV PO 3002)1. Binnen dit samenwerkingsverband hebben zich zo ruim 70 basisscholen,
2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal onderwijs verenigd. Samen zijn
deze scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan kinderen in de
regio. Zij maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die alle basisscholen in de regio
bieden. Het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij op het gebied van organisatorische en
financiële zaken. Dit onder het motto ‘Zorg dat het past’.
Ouders kunnen hun kind schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun
kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. De school waar de leerling wordt
aangemeld heeft de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende
onderwijsplek te bieden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder
andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke
leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal (basis-)onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.
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Het samenwerkingsverband Roosendaal/Moerdijk e.o. heeft gekozen voor het zogenaamde
schoolmodel. Dat betekent dat alle deelnemende scholen zoveel mogelijk zelf voor de zorg voor de
leerling zorgdragen. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat alle scholen daarvoor het
noodzakelijke geld ontvangen. Dit geld wordt verdeeld over de scholen op basis van de afspraken die
in het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Zo is meer maatwerk mogelijk en wordt het geld zo veel
mogelijk gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas.
Ieder samenwerkingsverband formuleert het eigen beleid in een ondersteuningsplan dat
goedgekeurd dient te worden door de aangesloten schoolbesturen, de ondersteuningsplanraad
(medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband) en vastgesteld door de raad van
toezicht. Daarna gaat het ondersteuningsplan naar de Inspectie van het Onderwijs.
Op de website treft u meer informatie aan voor ouders, professionals en andere geïnteresseerden in
passend onderwijs. https://po3002.nl .

Interesse…?
Heb je interesse om lid te worden van de OPR, of wil je graag nog wat meer informatie? Neem dan
contact met ons op. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.
Sluitingstermijn: medio juni inventariseren we de respons, hierna koppelen we terug.
met vriendelijke groet,
namens de GMR,
René Blanker
Adviseur/ Secretaris GMR
T: 06-13443757
E: secr.gmrobo@gmail.com
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

"You often feel tired, not because you’ve done too much, but because you’ve
done too little of what sparks a light in you.”

