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OPR 
Dinsdag 11 oktober 2016 van 19.30 tot 21.30 uur  

vergaderruimte SWV, Berkveld 19 in Helmond 

 

Aanwezig: 

 Oudergeleding: Mark de Vries (voorzitter), Chris van den Boom, Anita Fonseca (vice-

voorzitter/secretaris), Marino Leenen, Marcel van Rijt, Marco Siemons en Henri Warmink 

 Personeelsgeleding: Jolyne Beaumont, Nathalie Derix, Monika Fun, Karen van Hooff, Marleen 

Keeris, Nadine Kuhn, Inge Luijben, Peter Verberne en Anja Verschuren 

 SWV: Erik Wissink  

 Notuliste: Karin Steenbakkers 

Afwezig.: 

 Oudergeleding: Annemarie Kin, Hilke de Rooij en Ireen Urselmann (2 vacatures) 

 Personeelsgeleding: Dick Hegeman en Laura van de Louw (1 vacature) 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

Omdat er geen terugkoppeling van een werkgroep is ontvangen wordt agendapunt 5 gewijzigd naar:  

“Wat is de positie van de werkgroepen van de OPR in de ontwikkelingen van het swv?”  

 

2. Mededelingen/correspondentie 

 Er worden per 1 januari 2017 2 ouderleden en 3 personeelsleden gezocht voor de OPR. 

Kandidaatstelling kan plaatsvinden tot 1 november as.   

 Het definitieve rapport van het inspectiebezoek op 25 februari 2016 is in te zien op de website van 

de inspectie en op de website van het samenwerkingsverband   

 Desgevraagd wordt gemeld dat er 3 reviews tegelijkertijd zijn geagendeerd omdat deze eerst 

moeten zijn besproken door het bestuur voordat deze verder verspreid worden. De totaalreview 

over het schooljaar 2015-2016 wordt geagendeerd voor de volgende OPR bijeenkomst.  

 De heer Warmink bekijkt de brieven die ontvangen zijn van ouderorganisaties en koppelt zijn 

bevindingen terug. Wat zijn de voordelen/consequenties van een eventueel lidmaatschap? 

 Het bestuur sluit afhankelijk van de agenda al dan niet aan bij een OPR-bijeenkomst. Vandaag 

sluit het bestuur niet aan.   

 Bij het bestuur is de vraag neergelegd hoe men invulling gaat geven aan de 2 jaarlijkse contact 

tussen de toezichthouder en de OPR zoals dat in de WMS wordt opgenomen. Het antwoord wordt 

afgewacht.  

 De voorzitter heeft een dag bijgewoond van de conferentie van swv PO en VO: “samen werken 

aan transformatie”. Opvallend was de zeer beperkte ouderinbreng. Als informatie uit deze 

bijeenkomst beschikbaar komt, wordt deze gedeeld met de OPR.  

 Op donderdag 13 oktober as. wordt door het swv VO een informatieavond georganiseerd voor 

ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag die volgend schooljaar de overstap naar het 

VO gaan maken.   

 

3. Jaarplan 2016-2017 

Erik geeft een presentatie over het plan van aanpak gekoppeld aan het jaarplan 2016-2017.  

Vragen en opmerkingen tijdens de presentatie:  

http://po.swv-peelland.nl/downloads
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 Is er al een duidelijk beeld van de ondersteuningsvragen in het swv? Nee, deze worden op dit 

moment in beeld gebracht.  

 De taak van het swv is vooral signalerend, er dient dan ook voor gewaakt te worden dat het swv 

alleen zaken oppakt die passend onderwijs betreffen. Het organiseren van andere zaken hoort 

thuis bij de schoolbesturen. Wel zou het swv kunnen overwegen om “bindend advies” te geven 

aan schoolbesturen m.b.t. op te pakken zaken.   

 Kan voor het opstellen van een ondersteuningskaart geen gebruik worden gemaakt van modellen 

van andere swv? Nee, het organisatiemodel waarvoor het swv heeft gekozen en het feit dat 

schoolbesturen vrij zijn om zelf de vorm van het schoolondersteuningsprofiel te kiezen komt bij 

andere swv niet voor. Bekeken gaat worden of toch gekomen kan worden tot een zekere 

standaard waaruit vergelijkbare gegevens gehaald kunnen worden.  

 De werkgroep communicatie is gevraagd input te leveren voor het bijstellen van de ouderfolder.  

 De coördinator wil ook graag leden van de OPR betrekken bij het opstellen van een ouder-

tevredenheidsonderzoek.  

De OPR verleent instemming met het jaarplan 2016-2017.  

 

4. Terugkoppeling bestuursgesprekken/aannamebeleid 

Het aannamebeleid is verschillende keren onderwerp van gesprek geweest in de OPR. De OPR heeft 

instemming aangehouden tot duidelijk was of schoolbesturen van mening waren dat bij een 

verplaatsing van basisschool naar basisschool middelen met het kind mee zouden moeten gaan. 

Deze vraag is meegenomen in de bestuursgesprekken die eind 2015 zijn gevoerd met alle 

schoolbesturen. De schoolbesturen waren die mening niet toegedaan. Dit betekent dat het 

aannamebeleid op dit punt niet aangepast wordt en dat de OPR gevraagd wordt instemming te 

verlenen aan het ongewijzigde aannamebeleid. 

Wel wordt bekeken of er afspraken gemaakt kunnen worden voor bepaalde groepen leerlingen die 

vanuit voor- en vroegschool de basisschool instromen.   

Opgemerkt wordt dat scholen het aannamebeleid op verschillende wijzen hanteren. Ouders melden 

het niet als een school hen “afhoudt”. Dat is een punt van aandacht.   

De OPR verleent instemming met het aannamebeleid (versie april 2016).  

 

5. Terugkoppeling werkgroepen/positie OPR in verder ontwikkelingen swv 

Afgesproken wordt er 3 werkgroepen actief blijven: dat zijn de werkgroepen communicatie, 

oudertevredenheid en verkiezingen. Behoudens de werkgroep “verkiezingen” fungeren de 

werkgroepen enkel als klankbord en worden deze niet ingezet om zaken te ontwikkelen. Gedacht 

moet daarbij worden aan een tweetal bijeenkomsten.   

De overige werkgroepen zijn “slapend” en worden bijeen geroepen indien nodig. 

 

6. Informatiebijeenkomst MR’en najaar 2016 

De informatiebijeenkomst voor MR’en wordt uitgesteld naar donderdag 9 februari 2017. Deze datum 

wordt op korte termijn gecommuniceerd met de MR’en.  

Aangegeven wordt dat de zaken waarover MR’en graag geïnformeerd willen worden vooral het swv 

betreffen en niet de OPR. Afgesproken wordt dat de OPR de bijeenkomst toch organiseert. De OPR 

zal zijn rol toelichten en melden wat de raad het afgelopen jaar gedaan heeft, vervolgens geeft het 

swv in het kort de ontwikkelingen vanaf de start tot het heden weer. Daarna kunnen MR’en vragen 

stellen aan het swv.  

De MR’en kan ook gevraagd worden welke onderwerpen volgens hen de aandacht van de OPR 

behoeven.  

 

7. Hoe om te gaan met casussen 

Er zijn nog geen concrete casus ontvangen.  

De rol van de OPR is om casussen te toetsen aan het ondersteuningsplan. Om die rol goed te kunnen 

nemen wordt door Marco Siemons een format ontwikkeld met vragen die de OPR met de casus kan 
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beantwoorden. Alle OPR-leden wordt gevraagd voor 11 november aan het secretariaat door te geven 

welke vragen zij graag in dat format opgenomen willen zien. Ter vergadering worden genoemd: 

samenwerking, arrangeerproces, binnen dekkend ondersteuningsaanbod en middelen.   

 

8. Rondvraag en sluiting 

 Waarom heeft de OPR nog geen kader om casussen aan het ondersteuningsplan te toetsen? Tot 

nu toe heeft de OPR het ondersteuningsplan getoetst per thema nu wordt de slag naar de inhoud 

gemaakt.  

 Gevraagd wordt bij de afsluiting van elk agendapunt even een korte samenvatting te geven zodat 

afspraken voor iedereen duidelijk zijn. Dit wordt toegezegd.  

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de bijeenkomst om 

21.30 uur.   

 


