VACATURES
PASSEND ONDERWIJS, WERKT HET?
OPR zoekt betrokken ouders en personeelsleden om mee te
denken!
Alle scholen in het primair onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs, zijn aangesloten bij het
samenwerkingsverband (SWV) in hun regio. Net zo als iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent
ook het SWV een medezeggenschapsraad: de ondersteuningsplanraad (OPR) genoemd.
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De 16 OPR leden van het SWV Friesland zijn allemaal intens betrokken bij de uitvoering van Passend Onderwijs
vanuit persoonlijke ervaringen: ze zijn ouder van een kind op de basisschool (vaak met extra
onderwijsbehoeften) of ze zijn leerkracht en hebben dus dagelijks te maken met een passend aanbod voor
kinderen (vaak met extra onderwijsbehoeften). Onder het SWV Friesland vallen ca. 60 schoolbesturen, die in
een ondersteuningsplan hebben vastgelegd hoe de scholen een passend onderwijsaanbod in Fryslân realiseren.
De belangrijkste taak van de OPR is het jaarlijks instemmen met het ondersteuningsplan. Als OPR stellen we
ons daarbij de volgende vragen: kunnen alle kinderen in Friesland het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben, is
in dit plan ook het aanbod voor de kinderen met extra onderwijsbehoeften gegarandeerd? Waar liggen
knelpunten, waar moeten we het bestuur vragen beleid bij te stellen en hoe gaan we dat aanpakken? Vinger
aan de pols op de werkvloer (personeel en ouders) en daarbij een open communicatie naar de bestuurders, dat
zien we als belangrijkste opdracht voor de OPR de komende jaren.
Enkele redenen om u kandidaat te stellen voor de OPR:
1. U praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het basisonderwijs aan alle leerlingen
georganiseerd wordt;
2. U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden;
3. U bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waarin uw school deelneemt en kunt deze kennis
gebruiken binnen uw eigen school;
4. U wordt gefaciliteerd in uw deelname aan de ondersteuningsplanraad;
5. U leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.

Verkiezingen in 2017
We zijn op zoek naar betrokken ouders en personeelsleden die de OPR willen versterken. Daarom organiseren
we nu verkiezingen. Er zijn 3 vacatures voor ouders en 1 vacature voor een personeelslid regulier onderwijs.
Uitgebreide informatie over deelname aan de OPR, de kandidaatstelling en de verkiezingen, kunt u vinden via
de link www.passendonderwijsinfryslan.nl/verkiezingen.
U kunt daar tevens een format downloaden, waarmee u zich kandidaat kunt stellen.
Stuur uw aanmelding voor 31 oktober 2017 naar oprfriesland@gmail.com.

