
 

 

Vacature oudergeleding ondersteuningsplanraad SWV PO De Kempen 
 

Als ouder wilt u het allerbeste onderwijs voor uw kind. Onderwijs dat de mogelijkheden en talenten 

van uw kind vooropstelt. Dat hem of haar zo goed mogelijk voorbereidt op het leven in onze 

maatschappij. Gegeven door gemotiveerde, deskundige leerkrachten in een vertrouwde, veilige 

omgeving. Kortom, u wilt dat uw kind passend onderwijs krijgt. Meestal is het standaard 

lesprogramma daarvoor voldoende. Maar soms heeft een kind extra hulp of aandacht nodig. Hij of zij 

heeft bijvoorbeeld moeite met leren, wordt belemmerd door een beperking of is hoogbegaafd. Om 

dat op een goede en efficiënte manier te doen, werken de scholen van SKOBOS samen met andere 

basisscholen in hun regio. Dit doen we in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen 

(SWV PO De Kempen). 

Voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband zijn wij op zoek naar een 

ouder dit zitting wil nemen in deze raad.  

 

 

Wat is een ondersteuningsplanraad? 

De ondersteuningsplanraad is een medezeggenschapsraad met instemmingsrecht op het 

ondersteuningsplan. Namens elk schoolbestuur nemen één ouder en één leerkracht zitting in de 

raad. Zij worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen uit het 

samenwerkingsverband, maar hoeven daar zelf niet lid van te zijn. 

 

 

Wat doet de ondersteuningsplanraad?  

De leden van de ondersteuningsraad kijken kritisch naar de plannen en het beleid van het 

samenwerkingsverband ten aanzien van passend onderwijs en ze denken hier ook in mee. De OPR 

heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan (inclusief 

meerjarenbegroting), dat eens in de vier jaar wordt vastgesteld.  

De OPR komt ongeveer 4 á 5 keer per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor 

van het samenwerkingsverband op MFA Midden in Veldhoven, op donderdagen van 19.30 uur tot 

ongeveer 21.30 uur. 

 

 

Wie zoeken wij? 

Voor de oudergeleding van de OPR zijn wij op zoek naar een ouder/verzorger van één van de scholen 

van SKOBOS, die op het niveau van het samenwerkingsverband kan denken. Een ouder of leerkracht 

die vanuit SKOBOS aan de OPR deelneemt, zit er niet in voor het eigen kind of de eigen school, maar 

om namens SKOBOS mee te denken over belangrijke thema’s op het gebeid van passend onderwijs.  

 

 



Informatie en procedure 

Spreekt deze vacature u aan? Graag komen wij dan met u in contact om elkaar te leren kennen en u 

meer te vertellen over het samenwerkingsverband PO De Kempen en de ondersteuningsplanraad. 

• Mocht u zich kandidaat willen stellen, dan kunt u dit via de MR van uw school kenbaar maken of 

contact opnemen met de GMR van SKOBOS via skobos.gmr@skobos.nl.  

• U kunt uw reactie tot en met vrijdag 13 januari 2023 sturen naar skobos.gmr@skobos.nl ter 

attentie van Nancy Renders, onder vermelding van vacature ondersteuningsplanraad.  

• Voor inhoudelijke informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Carolien van 

Hattem, door een e-mail te sturen naar carolienvanhattem@skobos.nl.  

• Meer informatie over het samenwerkingsverband PO De Kempen kunt u vinden op hun website. 

Daar kunt u ook meer lezen over de ondersteuningsplanraad.  
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