Procedure vorming OPR Kind op1
1 januari 2018 fuseren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs van Kind op 1 en O3. Voor dat
samenwerkingsverband wordt een nieuwe OPR gevormd.
Tot de fusie een feit is, vormen de huidige leden van de OPR-en van de samenwerkingsverbanden PO Kind op 1
en O3 een voorlopige ondersteuningsplanraad. (VOPR). Mevrouw T. van Langevelde neemt het voorzitterschap
tot en met 31-12-2017 voor haar rekening.
De kieswerkgroep die de kiesprocedure voor de OPR vanaf 1-1-2018 overziet, bestaat uit de heer M. van den
Aarssen (voorzitter), de heer A. Osté en mevrouw D. van Cadsand. Zij stellen zich niet verkiesbaar voor de OPR
en hebben geen belang bij de situatie vanaf 1-1-2018.
Om een transparante en eerlijke verkiezing te realiseren, hebben de heer J. Vreuls, namens stichting VOO,
mevrouw M. Weij, coördinator van Kind op 1 en O3 en de heer A. van Trigt, financieel controller van Kind op 1
en O3, toegang tot alle stukken en digitale omgevingen die te maken hebben met deze verkiezing.
Er is een mogelijkheid tot inschrijven om mee te doen aan de verkiezing tot en met 6 november. (omdat 5
november op een zondag valt)
Vanaf maandag 6-11-2017 mogen alle medezeggenschapsraden (MR) die vanaf 1-1-2018 onderdeel uitmaken
van het samenwerkingsverband Kind op 1, drie voorkeursstemmen uitbrengen op aspirant-leden van de OPR
die zich verkiesbaar hebben gesteld.
Er zijn geen plaatsen gereserveerd voor voormalig OPR-leden; een ieder heeft evenveel kans gekozen te
worden voor de OPR.
Er zijn wel twee plaatsen gereserveerd voor S(B)O. Een voor een ouder en een voor een personeelslid.
Wanneer deze plaatsen niet kunnen worden opgevuld door verkiesbare leden vanuit het S(B)O, wordt gekozen
voor een lid dat verbonden is met een reguliere basisschool.
De werkgroep verzoekt de MR-en wel in acht te nemen de voorkeursstemmen op een zodanige wijze uit te
brengen dat er een goede mix ontstaat van ervaren en onervaren leden én ouders met en zonder
onderwijservaring.
Een medewerker is verbonden aan een school doordat deze daar werkt op basis van een contract met
onbepaalde duur.
Een ouder (of verzorger) is verbonden aan een school zolang het jongste leerplichtige kind van die bewuste
ouder op die bewuste school onderwijs volgt. Het lidmaatschap wordt per direct beëindigd zodra het jongste
kind uitstroomt naar het voortgezet onderwijs, danwel om andere redenen de school verlaat.
De OPR bestaat uit 12 leden waarvan zes personeelsleden en zes ouders.
Op 8 december om 12:00 uur eindigt de verkiezing. De werkgroep deelt die dag de uitslag met alle aspirantleden. De MR-en worden de week erop door de voorzitter van de VOPR op de hoogte gebracht van de uitslag
van de verkiezing. Over de uitslag kan zowel door de aspirant-leden als de MR-en niet worden
gecorrespondeerd.
De eerste bijeenkomst van de OPR in de nieuwe situatie wordt in januari 2018 gepland. De directeur van het
samenwerkingsverband zal de OPR uitnodigen.

