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OPR 
Dinsdag 21 maart 2018 van 19.30 tot 20.30 uur  

vergaderruimte SWV, Berkveld 19 in Helmond  

vastgesteld: 18 april 2018 

 

Aanwezig: 

 Oudergeleding: Mark de Vries (voorzitter), Chris van Asten, Chris van den Boom, Marino Leenen, 

Peter van Meurs, Bianca Mikkers en Marieke Pestman,  

 Personeelsgeleding: Jolyne Beaumont, Monika Fun, Marleen Keeris, Nynke Postuma en Anja 

Verschuren 

 SWV: Erik Wissink  

 Notulist: Ingeborg Houthooft 

 

Afwezig m.k.: 

 Oudergeleding: Karolien Compiet, Inge Jeurissen, Mieke Haverkort en Hilke de Rooij 

 Personeelsgeleding: Nathalie Derix, Karen van Hooff, Marian Nijkamp en Peter Verberne 

 

Afwezig: 

 Personeelsgeleding: Maïs Evers en Esther Schepers 

 

           

1. Opening en vaststellen agenda 

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

 

2. Mededelingen/correspondentie 

- Een lid geeft aan dat het onwerkbaar is om in een tijdsbestek van 6 dagen alle stukken van de 

vergadering goed te bestuderen. Ze neemt haar taak serieus en wil daarom voldoende tijd krij-

gen om zich voor te kunnen bereiden. 

  De voorzitter geeft aan dat hij een secretaris mist waarmee hij zaken kan overleggen. Het kost 

tijd om een agenda met bijlagen op te stellen. De agenda en bijlagen moeten 2 weken van te 

voren verstuurd worden naar de leden. De voorzitter doet weer een oproep aan de leden om 

zich te melden voor de invulling van de vacature van secretaris. 

 - Een ander lid vraagt zich ook af in hoeverre kinderen, ouders en teamleden geholpen zijn met 

hetgeen besproken wordt binnen de OPR, met uitzondering van het ondersteuningsplan. Hij 

vindt de onderwerpen heel theoretisch. 

  Het zijn wezenlijke onderwerpen die thuishoren bij de OPR omdat zij het recht hebben om ad-

vies of instemming te geven. Het is nu veel informatie en een pittig verhaal, maar het is nodig 

om het SWV krachtig te maken en mandaten te geven om verder te kunnen. Een aantal zaken 

moet geregeld zijn. 

 - Het ondersteuningsplan is inhoudelijk niet gewijzigd. Het voorwoord is toegevoegd en de am-

bities zijn actiever geformuleerd en op een rijtje gezet in hoofdstuk 9. Tevens zijn nu de bijla-

gen toegevoegd. De OPR heeft ingestemd met het concept ondersteuningsplan op 29 januari 

jl., maar zoals afgesproken zou het definitieve plan met alle bijlagen nog een keer ter instem-

ming worden voorgelegd, omdat elke aanpassing van het ondersteuningsplan ter instemming 

moet worden voorgelegd. 
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 - Het is zeer wenselijk om een toelichting te geven bij de agenda waar op te letten en wat even-

tueel veranderd is. Dat scheelt veel tijd in voorbereiding van de agenda. Dit is o.a. een taak 

van een secretaris. 

 - Het is belangrijk dat er een secretaris komt. Daarom een oproep aan alle leden om er nog 

eens goed over na te denken en kenbaar te maken of men wel of niet de rol van secretaris op 

zich wil nemen. De aanwezige leden reageren binnen twee weken. Het kan ook een duobaan 

zijn. 

 - Robot (AV1) van No isolation, als een voorbeeld van inhoud  

  De coördinator laat één van de 2 robots zien die het SWV heeft  aangeschaft. De robots zijn 

een groot succes in Scandinavië. Ze worden ingezet voor kinderen die langere tijd niet op 

school kunnen zijn. Door de robot wordt contact gehouden met het kind en blijft het kind on-

derdeel van de klas.  

  De privacy is gewaarborgd. Een screenshot wordt geregistreerd door het bedrijf. Men krijgt 

eenmalig een waarschuwing en daarna wordt de robot stilgezet. 

  De kosten per robot bedragen € 2.600,00 en € 800,00 voor een abonnement van 18 maan-

den. 

   

3. Laatste kwartaalrapportage en samenvatting  

Per abuis is de verkeerde rapportage verzonden. Inmiddels is de juiste verstuurd naar de leden. 

De kwartaalrapportages zijn in de plaats gekomen van de reviews. Naast inhoud zijn de financiën 

en de kwaliteitskaarten opgenomen in de kwartaalrapportages. Men is bezig met de vierde kwar-

taalrapportage dat tevens het jaarverslag is.  

De doelmatigheid komt terug in de bestuursgesprekken en in de bestuursmonitor als er gevraagd 

wordt naar de verantwoording van de gelden. Die informatie wordt gekoppeld aan de kwartaal-

rapportages. De bestuursmonitor en de kwaliteitskaarten moeten vertaald worden naar de ambi-

ties van het ondersteuningsplan. De ontwikkeling is daardoor goed te volgen. 

 

4. Ondersteuningsplan 2018-2022 

 De documenten, die uitgereikt zijn op de CNV-dag, zijn door de voorzitter teruggekoppeld naar de 

leden. Deze documenten zijn te gebruiken bij de beoordeling van het ondersteuningsplan.  

 Drie zaken kwamen naar voren: 

a. De instemming gaat over het wat en hoe.   

b. Het ondersteuningsplan moet leesbaar zijn voor ouders. De basisondersteuning is voor veel 

ouders niet helder. Het is de vraag of er een apart ondersteuningsplan komt voor ouders. 

De coördinator heeft geprobeerd om een kort ondersteuningsplan te maken. Helaas is dat niet 

gelukt; het is nog compact voor hetgeen het SWV wil. Hij is zich aan het oriënteren op een an-

der medium dan papier. Bijvoorbeeld een animatie van 5 minuten. 

c. Organisatie van instemming/vaststelling: het bestuur stelt vast en daarna volgt de instemming 

door de OPR en daarna de toezichthouder. Nu heeft er, met goedkeuring en met reden, een 

andere volgorde van instemming plaatsgevonden. 

 

 Het ondersteuningsplan is heel ambitieus en de actievere rol is heel goed verwoord. Men is be-

zorgd of het allemaal uitvoerbaar is met de huidige personele bezetting. Het hoe ontbreekt in het 

ondersteuningsplan. De ambities zijn voortgekomen uit de ervaringen van de laatste 3½ jaar. In 

de begroting is rekening gehouden om nog een gedragsdeskundige aan te nemen voor 3 dagen, 

zodat het kantoor alle dagen bezet is. Het ontlast tevens de coördinator.  

 De leden stemmen in met het aangevulde ondersteuningsplan. 

 De coördinator dankt de leden voor het vertrouwen.  
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5. Begroting 

 Deze begroting is nog gebaseerd op het oude beleid. De titel “en een voorzichtige doorkijk naar 

de toekomst” geeft dat al aan.  

 In solidariteit wordt geld vrijgemaakt waardoor er een begrotingswijziging ligt. Een werkgroep 

vanuit de ALV is bezig om ervoor te zorgen dat het geld de leerlingen volgt. De werkgroep zal kri-

tisch kijken naar het financiële systeem dat mogelijk financiële consequenties heeft. Het is de ver-

wachting dat er in de toekomst een andere begroting komt. 

 De leden stemmen in met de begroting. 

  

6. Vergoeding OPR 

 De voorzitter heeft een voorstel gemaakt voor aanpassing van de vergoeding voor OPR-leden. 

 De coördinator geeft aan dat km’s vergoed worden. 

 Het voorstel wordt vastgesteld en de coördinator legt het voor aan het bestuur. 

 Het voornemen is dat ouders de vergoeding per vergadering ontvangen naar aanleiding van de 

presentielijst. 

 

7. Functieprofiel directeur 

 Het functieprofiel van de directeur biedt de mogelijkheid om zaken sneller door te pakken. De in-

houd blijft centraal staan. 

 De coördinator omschrijft zijn functie tot nu toe als het voortdurend afwegen van financiële, be-

stuurlijke en politieke belangen waarbij het kind centraal staat. Dit zit in alle vaardigheden van het 

profiel.   

 De OPR adviseert positief over het functieprofiel. 

 

8. Verkiezingscommissie 

 De voorzitter doet een oproep aan de leden om zitting te nemen in de verkiezingscommissie.  

 De commissie moet goed voorbereid zijn op de verkiezingen en de aanwezigheid van een draai-

boek is wenselijk. Een school gaf aan dat het moeilijk is om een keuze te maken aan de hand 

van de toegestuurde informatie. Ze deed de suggestie om te werken met een sollicitatiecommis-

sie.     

  

 Taken van de verkiezingscommissie zijn: 

 - Het bekijken en eventueel aanpassen van het verkiezingsreglement. 

  - Het bewaken van de afvloeiingslijst. 

 

  Kandidaten kunnen zich melden bij Ingeborg Houthooft (i.houthooft@swv-Peelland.nl). 

 

9. Jaarverslag OPR 

  Alle punten staan vermeld waarmee de OPR heeft ingestemd. 

 Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

 N.a.v. het jaarverslag: 

 Het is een ouderbetrokkenheidsmonitor en geen oudertevredenheidsmonitor. Deze monitor loopt 

nu. Ouders van een kind die een beschikking heeft gekregen, ontvangen de vragenlijst die samen 

met een werkgroep van de OPR is opgesteld. De uitslagen van de vragenlijsten zijn een onder-

deel van de rapportages.  

 
10. Medezeggenschapsreglement 

 Het reglement moet jaarlijks worden vastgesteld. 
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 Aanpassing: 

 - De OPR heeft 22 leden (11 leden worden afgevaardigd vanuit de personeelsgeledingen van 

de MR-en en 11 leden vanuit de oudergeledingen). 

  

 Aan de verkiezingscommissie wordt de opdracht gegeven om te kijken of de zittingsduur van de 

OPR-leden per schooljaar of per kalenderjaar loopt en wat dat voor gevolgen heeft voor de af-

vloeiingslijst. 

 

11. Rondvraag 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

12. Sluiting 

  De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de bijeenkomst om 20.30 uur. 
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Actielijst 

   Door: Datum: 

17.09 Een delegatie van de OPR gaat in overleg met een 

afvaardiging van het bestuur/de ALV over rollen en 

verantwoordelijkheden. 

Jan van der Heijden  

 


