Gevraagd:
Kandidaat-leden voor de ouder-/leerling- en
personeelsgeleding van de ondersteuningsplanraad
(OPR) van het RSV Breda e.o.
Ben jij:
een leerling, ouder of personeelslid verbonden aan een middelbare school van
de regio RSV Breda e.o.? *

En wil jij:
meedenken over passend onderwijs en het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Kijk op de volgende pagina voor meer informatie over de OPR, RSV Breda e.o. en
aanmelding.

* Jouw school staat in de gemeente Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Rucphen, Baarle-Nassau,
Zundert, Geertruidenberg of Drimmelen.

Wat is de OPR?
In de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het RSV Breda e.o. ontstaan met ingang van het schooljaar
2021-2022 enige vacatures in de ouder-/ leerling- en personeelsgeleding. Deze OPR is het
medezeggenschapsorgaan van het RSV Breda e.o.
De OPR bestaat uit 16 leden in twee geledingen: een personeelsgeleding (8 leden) en een ouder/leerlinggeleding (ook 8 leden; 4 ouders en 4 leerlingen).
De enige voorwaarde voor het lidmaatschap is dat je als ouder, leerling of personeelslid verbonden
bent aan een van de scholen van het RSV Breda e.o. Er is geen minimumleeftijd voor een leerling,
maar in verband met de continuïteit is het wenselijk dat een leerling minstens twee schooljaren lid
kan zijn.
De verkiezing van de OPR-leden vindt plaats door de medezeggenschapsraden van de aangesloten
scholen. Voor het lidmaatschap van de OPR ontvangt een lid van de ouder- of leerlinggeleding een
kleine financiële vergoeding per bijgewoonde vergadering.
De OPR vergadert 5 à 6 keer per schooljaar in de avond.
Over RSV Breda e.o.
Het regionale samenwerkingsverband werkt onder de naam RSV Breda e.o. in een regio die bestaat
uit 10 gemeenten rondom Breda. Het RSV Breda e.o. bestaat uit 31 scholen (met 34 locaties) in het
voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs en zorgt voor een passend onderwijsaanbod voor alle
leerlingen.
Op elke school wordt eenzelfde basisondersteuning aan de leerlingen geboden. Iedere school
bepaalt ook op welke extra ondersteuning of extra uitdaging leerlingen, indien nodig, kunnen
rekenen. Het ondersteuningsplan is het beleidsplan van het samenwerkingsverband en wordt
eenmaal per vier jaar vastgesteld en behoeft instemming van deze ondersteuningsplanraad. In het
ondersteuningsplan staan onder andere de volgende onderwerpen:
- de basisondersteuning die alle scholen bieden;
- de manier waarop aan leerlingen extra ondersteuning wordt toegewezen;
- de wijze waarop de financiële middelen worden verdeeld over de scholen;
- welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er beschikbaar zijn voor de leerlingen.
Ben je geïnteresseerd?
Wil je als betrokken leerling, ouder of personeelslid meebeslissen over het ondersteuningsplan? Dan
kun je je tot uiterlijk 1 mei aanstaande aanmelden als kandidaat-lid voor de OPR.
Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en de kandidaatstelling kun je opvragen via het
mailadres van de voorzitter: Margot van Houwelingen, mvanhouwelingen@k-s-e-.nl.
Je kunt je aanmelden als kandidaat bij het secretariaat van het samenwerkingsverband:
vo@rsvbreda.nl.
Meer informatie (onder andere het ondersteuningsplan en de scholenlijst) kun je vinden op de
website: www.rsvbreda.nl.

