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Extra bericht 

  Dit is een extra bericht uitsluitend gericht aan bestuurders van alle schoolbesturen binnen 
SWV 23-02 i.o. 

  

 

De beste wensen 

  In de eerste plaatst wenst de stuurgroep SWV 23-02 i.o. u langs deze weg een gelukkig en 
gezond 2013 toe! 

  

 

Bijeenkomst voor GMR-en 

  Begin november 2012 heeft u een extra Nieuwsbrief ontvangen met een vooraankondiging voor 
een bijeenkomst voor GMR-leden die op woensdag 30 januari a.s. van 16.30 tot uiterlijk 
18.00 uur plaatsvindt. Een herinnering is geplaatst in de laatste reguliere Nieuwsbrief nummer 
11 van 20 december 2012. 

Tot op heden zijn er slechts enkele aanmeldingen binnengekomen. Aangezien wij 
voorbereidingen moeten treffen voor de organisatie, willen wij u bij deze nogmaals vriendelijk 
verzoeken de aanmeldingen (met namen en functies) uiterlijk 15 januari 2013 per mail door te 
geven op het mailadres info@swv2302.nl. Gelieve 1 mail van elk schoolbestuur. 

U kunt maximaal 1 bestuurder en maximaal 2 GMR-leden van uw organisatie aanmelden. Ook 
als u niet aanwezig kunt zijn, ontvangen we daarvan graag een bericht. 

  

 

Agenda 

  De bijeenkomst is erop gericht om GMR-leden te informeren over de bestuurlijke en 
inhoudelijke ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs binnen de regio 23-02. Tevens 
zal er gericht aandacht worden besteed aan de positie van zowel ouders al personeelsleden in 
de zogenoemde Ondersteuningsplanraad van het nieuwe SWV 23-02. 

Zaken als taak, rol en verantwoordelijkheden van de Ondersteuningsplanraad worden tegen het 
licht gehouden in relatie tot de wettelijke verplichtingen die zijn opgenomen in de 
wetswijzigingen passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014. 

De agenda met relevante stukken, alsmede de plaats van handeling, worden ruim voor 30 
januari aan de aangemelde personen toegezonden. 

  

 

Tot slot 

  Heeft u zich reeds aangemeld voor de bijeenkomst, dan kunt u dit bericht als niet verstuurd 
beschouwen. 

Mocht u naar aanleiding van deze extra Nieuwsbrief vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u 
dit tevens kenbaar maken op het mailadres info@swv2302.nl. 
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