INSTEMMINGSGESCHIL OVER
Een samenwerkingsverband passend onderwijs legt
zijn voorgenomen nieuwe ondersteuningsplan ter instemming voor aan de ondersteuningsplanraad.
Maar die raad is het niet eens met het plan en weigert zijn instemming te geven. Het bestuur van het
samenwerkingsverband wil het ondersteuningsplan
toch vaststellen en vraagt de geschillencommissie
om daarvoor toestemming te geven. De geschillencommissie geeft die toestemming niet: zij oordeelt
dat het plan niet concreet genoeg is en daarom niet
voldoet aan de eisen die de wet aan een ondersteuningsplan stelt. Hilde Mertens
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Overonderwijs
Bekostiging PO eenvoudiger

Kieswijzer voor
ouders

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor een vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Ook zijn twee mo-

Om ouders met kinderen in het po en vo

ties met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel regelt vooral dat de

te helpen met hun politieke keuze heb-

bekostiging wordt opgebouwd op basis van veel minder parameters. Daarnaast

ben Ouders & Onderwijs en Stichting

verschuift de personele bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar. De telda-

Voor Werkende Ouders een speciale

tum van de leerlingen die de hoogte van de bekostiging bepaalt, gaat van 1 ok-

kieswijzer voor ouders ontwikkeld. Alle

tober naar 1 februari. De moties betreffen steun voor scholen die door de ver-

thema's die voor ouders van belang zijn

eenvoudiging van de bekostiging te maken krijgen met een inkomstenderving.

komen aan de orde, zodat duidelijk

Vooral kleine basisscholen op het platteland dreigen daarmee te worden gecon-

wordt wat de standpunten van politieke

fronteerd. Na goedkeuring van de Eerste Kamer kan de voorgestelde vereen-

partijen zijn op het gebied van onderwijs,

voudiging op 1 januari 2023 een feit zijn.

opvang en de combinatie werk-privé.

Bron: vosabb.nl

Informatie: www.kieswijsouders.nl
Bron: oudersenonderwijs.nl
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