Bezoekadres: Buitenhofdreef 8, Delft
Telefoon: 015-256 87 10

Vacature lid Ondersteuningsplanraad
Passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het passend onderwijs in werking getreden. Sindsdien is het
nieuwe samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden bezig om het passend
onderwijs in onze regio te organiseren. Alle scholen voor primair onderwijs, SBO-scholen en SOscholen in de gemeenten Delft, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en vanuit de gemeente MiddenDelfland de scholen in de kernen Den Hoorn en Schipluiden maken deel uit van dit
samenwerkingsverband. Uitzondering daarop vormen de SO-scholen voor cluster 1 en 2.

Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan de missie, visie,
strategie en het beleid van het samenwerkingsverband beschreven. De kernthema’s zijn:
• De kwaliteit van de basisondersteuning in het verzorgingsgebied;
• Extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs;
• Verwijzing naar en toelating door SBO en SO;
• Afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de jeugdzorg;
• Het financiële beleid van het samenwerkingsverband dat de beschikking heeft over de
middelen voor de lichte en zware ondersteuning.
Ouders en personeelsleden welke een binding hebben met dit samenwerkingsverband, hebben
medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door deelname in de ondersteuningsplanraad (OPR).
De OPR bestaat uit 8 leden afgevaardigd uit het personeel en 8 leden afgevaardigd uit de ouders.
Tevens zijn de zetels verdeeld waarbij er zetels zijn voor SBO, SO, kleine- en grote school, leden
afkomstig uit de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Midden-Delfland. De
reguliere zittingsduur voor leden van de OPR bedraagt vier jaar.

Momenteel zijn er vacatures voor:
•
•
•
•
•

Personeelslid grote school (meer dan 400 leerlingen )
Personeelslid kleine school(minder dan 150 leerlingen)
Personeelslid van een school uit Pijnacker-Nootdorp
Ouder met een kind op school in Lansingerland
Ouder met een kind op een SBO school

Voor de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband zijn wij op zoek naar leden die:
• Zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband, en
• Bovenschools kunnen denken en handelen, en
• Ervaring hebben met zeggenschap, of
• Kennis hebben op het gebied van financiën, of
• Onderwijsinhoudelijke kennis hebben (gericht op ondersteuning), en
• Circa 30-40 uur per jaar beschikbaar zijn om zich in te zetten voor de OPR, en
• Circa 5 keer per jaar bij een willen komen.
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Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor één van de vacatures? Dan kunt u zich tot uiterlijk 15 december 2018
beschikbaar stellen. Stuur daarvoor uw gegevens en korte motivatie (gebruik s.v.p. bijgevoegd
formulier) naar het volgende e-mail adres : voorzitter.opr@ppodelflanden.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Samenwerkingsverband
PPO Delflanden, tel. 015-2568710 of bij de voorzitter van de OPR te bereiken via:
voorzitter.opr@ppodelflanden.nl

Planning verkiezingen en eerstvolgende bijeenkomst OPR
De leden van de OPR worden gekozen door alle MR-en van de basisscholen en scholen van SBO en
SO in het verzorgingsgebied. Mochten er verkiezingen gehouden moeten worden dan zal dit na de
sluitingsdatum van de vacatures plaats vinden.
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Postadres: Postbus 698, 2600 AR Delft.
Bezoekadres: Ezelsveldlaan 2d, Delft.
Telefoon: 015 – 256 87 10

Reactieformulier vacature OPR
Ondergetekende;
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Mailadres:
School:

Stelt zich kandidaat voor de ondersteuningsplanraad van PPO Delflanden.
Datum:
Handtekening:

Motivatie

Dit formulier graag versturen naar: voorzitter.opr@ppodelflanden.nl
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