Bijlage 5 Proces op weg naar een nieuw ondersteuningsplan 2021 - 2025
Per schooljaar 2021 – 2022 willen we gaan werken vanuit een nieuw ondersteuningsplan. Om dit op een
gedragen manier te doen willen we de aankomende tijd tot aan mei 2021, wanneer het nieuwe
ondersteuningsplan bij de inspectie aangeleverd zal worden, gebruiken om met elkaar het nieuwe
ondersteuningsplan vorm te geven. Om dit op een gedegen manier te doen willen we op verschillende
momenten in gesprek over de ontwikkeling van ons samenwerkingsverband. We willen hierbij terugkijken op
afgelopen periode, het huidige ondersteuningsplan evalueren en vooruitkijken naar de ambities die we voor de
komende periode willen maken. We hebben hierbij de input nodig van een ieder die vanuit ons
samenwerkingsverband betrokken is bij het realiseren van goed passend onderwijs. We hopen de perspectieven
van de verschillende betrokkenen samen te brengen in een nieuw ondersteuningsplan.
Binnen het team passend onderwijs van het samenwerkingsverband hebben we vorig schooljaar en dit schooljaar
tijdens interne ontwikkeldagen met elkaar gesproken over waar wij nu als team staan, waar onze ambities liggen
voor de aankomende tijd en hoe we dit met elkaar willen vormgeven. Maar wij, het team van het
samenwerkingsverband, zijn niet alleen het samenwerkingsverband; dat zijn de scholen in samenwerking met
elkaar. Daarnaast spelen ketenpartners ook een belangrijke rol. Daarom willen we graag, vanuit de ambities die
binnen het team passend onderwijs zijn geformuleerd, in gesprek met de partners over de ambities die er vanuit
de verschillende betrokkenen zijn en wat dit concreet betekent voor/op de werkvloer. Dit zullen we doen door
op verschillende vaste overlegmomenten (denk aan een netwerkbijeenkomst, leerplichtambtenarenoverleg,
projectgroep passend onderwijs) het vormgeven van het nieuwe ondersteuningsplan op de agenda te zetten.
Met de input van zorgcoördinatoren, teamleiders, docenten, ouders, leerlingen, beleidsambtenaren onderwijs,
beleidsambtenaren jeugdhulp en samenwerkingspartners vanuit CJG, GGD, leerplicht komen we tot een gedegen
en gedragen nieuw ondersteuningsplan.
Uiteraard zullen bij het vormgeven ook de formele besluitvoerders betrokken worden: de Raad van Toezicht, het
OOGO, de OPR en de schooldirecteuren.

Fase 1

•Ontwikkeldagen team passend onderwijs (19/9/2019, 30/1/2020 o.l.v. externe coach)
•Eerste aanzet ambities en opzet voor nieuw ondersteuningsplan (vóór meivakantie 2020)

Intern

Fase 2*
Input en toetsen

Fase 3
Afronden

•Per gremium tijdens bestaande overleggen met elkaar in gesprek over ambities en de
operationalisering daarvan
•Aangepast en aangescherpt ondersteuningsplan (vóór zomervakantie 2020)
•Aangepast ondersteuningsplan toetsen bij vertegenwoordiging/afgevaardigden van de
verschillende gremium en bij de OPR, ouders en leerlingen (vóór herfstvakantie 2020)

•Laatste versie ondersteuningsplan naar aanleiding van de input en toetsing vanuit de vorige
fase (vóór kerstvakantie 2020)
•Proces van besluitvorming via OPR, Raad van Toezicht en het OOGO (vóór meivakantie 2021)
•Inleveren nieuwe ondersteunigsplan bij de onderwijsinspectie (vóór 1 mei 2021)

Wij kijken er naar uit om dit proces met elkaar op te pakken. We hopen aan het einde van schooljaar 2020 – 2021
op een feestelijke manier met elkaar te kunnen proosten op een mooi samenwerkingstraject, welke het startpunt
vormt voor ons nieuwe ondersteuningsplan.

*Deze vaste overlegmomenten zullen in ieder geval in teken staan van het nieuwe ondersteuningsplan:
• Netwerkbijeenkomst van 2 juni 2020
• Leerplichtambtenaren- en GGD overleg van 26 mei 2020
• Projectgroep Passend Onderwijs een nog nader te bepalen overlegmoment in mei 2020
• OPR een nog nader te bepalen overlegmoment in mei 2020
• Afstemmingsoverleg met CJG van 5 juni 2020

