Dringende oproep aan alle ouders en personeel
Gezocht leden voor de OPR PO SWV Helmond-Peelland
Een aantal weken geleden hebben wij u benaderd om zich kandidaat te stellen voor de OPR. Helaas
hebben wij maar twee aanmeldingen gehad. Aangezien er 9 vacatures zijn, willen we bij dezen een
dringend beroep op u doen, om hier nog een keer over na te willen denken.
Wij kunnen ons voorstellen dat de OPR zeer abstract voor u is, daarom willen we u wijzen op de
website van het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland, waar u misschien een inkijkje kunt
nemen. Bovendien kunt u altijd contact opnemen mocht u meer informatie willen.
Voor de duidelijkheid hebben we in deze brief ook een paar belangrijke dingen oprij gezet en hopen
hiermee u interesse te wekken.
SWV staat voor Samenwerkingsverband Helmond – Peelland, PO voor primair onderwijs. In het
samenwerkingsverband zijn 24 scholen uit het regulier en speciaal onderwijs uit de regio Helmond
verenigd om iedere jongere een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te bieden.
Wat doet de Ondersteuningsplanraad (OPR)?
Elk Samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is een
medezeggenschapsraad van ouders, leerlingen en personeel die de plannen en het beleid van het
Samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt. De OPR heeft instemmingsrecht bij de
vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan (daarin staan de afspraken die het
Samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs). Daarnaast kijkt de OPR met een
kritische blik naar de plannen van het Samenwerkingsverband en denkt ze mee over belangrijke
thema’s op het gebied van passend onderwijs.
Verkiezingen
De OPR bestaat uit leden die worden afgevaardigd namens en door de leden van de afzonderlijke
medezeggenschapsraden. Een OPR-lid hoeft niet perse ook lid te zijn van een MR . Ieder
personeelslid kan worden gekozen, dus niet alleen leerkrachten, maar ook ondersteunend personeel
zoals de conciërge. Ieder ouder met een kind op één van de aangesloten scholen kan lid worden.
Leden van het bevoegd gezag van de scholen kunnen geen lid zijn van de OPR. Dat geldt ook voor
degenen die namens het bevoegd gezag overleggen met de OPR, bijvoorbeeld de schoolleider of
locatieleider.
Kandidaat OPR-leden gevraagd
Omdat van een aantal leden de zittingstermijn verstreken is, het kind de school verlaat of privé
omstandigheden het vertrek uit de OPR noodzakelijk maken, hebben we met ingang van het nieuwe
schooljaar 2019/2020 9 vacatures, waarvan 4 personeelsleden en 5 ouders.
Wij zijn op zoek naar kandidaten die op het niveau van het samenwerkingsverband kunnen denken.
Een OPR-lid zit dus niet in de OPR voor eigen kind of school, maar voor alle leerlingen in het
Samenwerkingsverband. Dat vraagt een andere manier van denken, maar een OPR-lid wordt zo wel
betrokken bij alle ontwikkelingen rondom passend onderwijs !
De verkiezingscommissie roept mensen op die zich kandidaat willen stellen en lid willen worden van
de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland.
Wij hopen van harte dat we toch nog uw belangstelling gewekt hebben en u zich kandidaat wilt
stellen. Dit a.u.b. voor 15 juni.
Mocht u nog vragen hebben of verdergaande informatie willen, kunt u ook contact opnemen met
Monika Fun-Vorreyer. Te bereiken : Monika.vorreyer@emiliusschool.nl

Kandidaatstellingsformulier ondersteuningsplanraad
(insturen voor 15 juni 2019 naar f.cornelissen@swv-peellandpo.nl)
Ter informatie: de ingevulde versie van dit formulier wordt begin mei doorgestuurd naar alle MR’en
t.b.v. de stemming.
Bij de introductie/motivatie kunt u aangeven waarom MR’en juist voor u zouden moeten kiezen

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Ouder (door- of weghalen wat niet van toepassing is)

School en/of schoolbestuur waar uw kind(eren) onderwijs genieten danwel waar u in dienst bent:

Introductie en motivatie:

