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OPR 

Donderdag 11 oktober 2018 van 19.30 tot 21.15 uur  

vergaderruimte SWV, Berkveld 19 in Helmond  

Vastgesteld: 15 november 2018 

 
 

Aanwezig: 

 Oudergeleding: Chris van Asten, Karolien Compiet, Inge Jeurissen, Marino Leenen, Peter van 

Meurs, Bianca Mikkers, Marieke  Pestman, Hilke de Rooij en Mark de Vries (voorzitter) 

 Personeelsgeleding: Nathalie Derix, Marleen Keeris, Lucie Niessen,  Esther Schepers en Peter 

Verberne 

 SWV: Erik Wissink  

 Notulist: Ingeborg Houthooft 

 

Afwezig m.k.: 

 Personeelsgeleding: Jolyne Beaumont, Monika Fun, Karen van Hooff en Nynke Postuma 

 

Afwezig: 

 Oudergeleding: Chris van den Boom 

 

         

1. Opening en vaststellen agenda 

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

 

2. Mededelingen/correspondentie 

Maïs Evers, Anja Verschuren, Marian Nijkamp, Mieke Haverkort en Nathalie Derix hebben hun 

OPR-lidmaatschap opgezegd of gaan dit doen. De lidmaatschappen van Mark de Vries en Hilke 

de Rooij lopen aan het einde van het jaar af en deze worden niet verlengd. 

Een reden voor het opzeggen is de abstracte materie waardoor het veel tijd kost om ingewerkt te 

raken. Voor een aantal personeelsleden is het lidmaatschap niet meer passend binnen de taken 

die zijn gekregen hebben op hun school. 

Er zijn ook geluiden dat de deelnemers niet tevreden zijn over de manier waarop er vergaderd 

wordt binnen de OPR. 

 

Esther Schepers heeft per november een nieuwe baan gevonden in Eindhoven. Ze wil lid blijven, 

maar Eindhoven valt niet binnen het SWV. Haar kinderen zitten wel op een Helmondse school, 

dus wil ze als ouder betrokken blijven bij de OPR. Binnen Zuiderbos is de wens uitgesproken om 

een afgevaardigde te hebben in de OPR omdat zij een cluster 4 school zijn. 

  

3. Rol OPR in de toekomst 

De OPR is een zelfstandig orgaan, maar Erik Wissink heeft bij verschillende deelnemers gepolst 

hoe zij de ontwikkelingen binnen de OPR ervaren. De besproken informatie wordt als droog erva-

ren en het kost veel tijd om het te begrijpen. Het SWV heeft behoefte om met de OPR, los van 

een aantal formeel te zetten stappen, over inhoud te praten.  

Na een korte presentatie van Erik Wissink (zie sheets) gaan de leden in groepjes uiteen om sa-

men te komen tot een meer dynamische OPR-vergadering.  
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Opmerkingen/suggesties vanuit de groepen: 

 Een roulerende voorzitter voor 1 jaar, met voorbereiding in overleg met de directeur van SWV 

 Wettelijke taken per vergadering wegzetten 

 Thema’s passende bij de ontwikkelingen van het SWV 

- Doel erbij bepalen 

 - Relatie bewaken met ondersteuningsplan 

 - Vragen ook vanuit het SWV 

 Frequentie van de vergaderingen lager 

 Avond organiseren voor de achterban 

 Vergroten inhoudelijke betrokkenheid 

 Kennis en ervaring van elkaar benutten 

 Informatie vanuit SWV (niet alleen de nieuwsbrief) 

 Concreet mogelijk maken (vooral inhoudelijk) 

 Communicatie achterban: iedere vergadering bepalen wat teruggekoppeld wordt en hoe 

 Introductie voor nieuwe leden (voor ouders een lijst met afkortingen) 

 Duidelijke taakomschrijving 

 Resultaten meten 

 Alle vergaderpunten voor het hele jaar agenderen, eventuele actuele ontwikkelingen kunnen 

alsnog toegevoegd worden 

 

De OPR besluit voor een  zittingsduur van één jaar voor de voorzitter en secretaris en vanuit ge-

scheiden disciplines (personeels- en oudergeleding). 

 

Naar de afwezige leden wordt zo spoedig mogelijk het volgende gecommuniceerd: Er komt een 

nieuwe vorm van OPR, waarbij concreter vergaderd wordt over de ontwikkelingen aan de hand 

van thema’s. De formele rol van de OPR blijft behouden maar deze wordt duidelijk gepositio-

neerd op de agenda’s. Er wordt gestreefd om tot een jaarplanning te komen. 

 

Voor de volgende vergadering worden de volgende thema’s geagendeerd: 

 Arrangement met Down. 

 Communicatie, relatie en verbinding met de achterban. 

In de agenda wordt aangegeven wat het SWV nodig heeft van de OPR, zodat de leden zich goed 

voor kunnen bereiden. 

 

Actualiteit 

 In november krijgt het SWV de inspectie op bezoek. Het inspectiebezoek aan het SWV gaat 

samen met een inspectiebezoek aan een schoolbestuur. De inspectie bekijkt of de afspraken 

die gemaakt zijn binnen het SWV terug te vinden zijn bij het schoolbestuur.  

Na de herfstvakantie neemt Erik contact op met de OPR, omdat de inspectie ook in gesprek 

wil met ouders. 

 Alle OPR-leden ontvangen een gedrukte versie van het ondersteuningsplan.  

Mensen vanuit de gemeenten, jeugdzorg, scholen, ouders en OPR zijn benaderd voor een 

bijeenkomst op 8 november om te achterhalen wat de belangrijkste onderdelen zijn van het 

ondersteuningsplan. Om dit vervolgens op een andere manier vorm te geven zodat het meer-

dere doelgroepen aanspreekt.  

 

4. Verkiezingsdraaiboek / Verkiezingsreglement 

 De verkiezingscommissie heeft een voorstel gemaakt waarbij de zittingstermijn loopt van 1 au-

gustus tot 1 augustus. Een aantal leden gaat de OPR verlaten maar de vergadering besluit om 

niet ad hoc verkiezingen te houden. Op de volgende vergadering wordt gekeken hoeveel leden er 

dan nog zijn om vervolgens toe te werken naar de verkiezingen voor het komend schooljaar. 
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 De achterban wordt via de nieuwsbrief over de verkiezingen van de OPR geïnformeerd. De ver-

kiezingscommissie levert hiervoor de informatie aan. 

 

 Het verkiezingsdraaiboek en -reglement worden vastgesteld door vergadering 

 

5. Jaarverslag 

 Erik Wissink geeft een korte toelichting op het goedgekeurde jaarverslag 

 Doordat het Rijk meer gelden beschikbaar heeft gesteld en er minder geld uitgegeven is door het 

SWV voor een aantal posten is er een positief resultaat op de totale begroting.  

 Het SWV is in overleg met de besturen wat er gedaan wordt met dit bedrag. Mogelijk wordt het 

gebruikt als extra impuls voor de inhoudelijk ontwikkeling. 

 De accountant geeft aan dat de posities van ALV en OPR maar marginaal in het jaarverslag zijn 

opgenomen. Dit moet in de toekomst beter omschreven worden. 

  

 Binnenkort wordt de halfjaarlijkse rapportage van 2018 vastgesteld door het bestuur. In de vol-

gende OPR-vergadering wordt deze, samen met het jaarplan, besproken. 

 

6. Eerste resultaten van de ouderbetrokkenheidsmonitor  

 Twee weken na het afgeven van de TLV door het SWV ontvangen ouders een mail waar aan hen 

gevraagd wordt hoe tevreden zij zijn over de betrokkenheid in het proces. 

 Erik Wissink geeft een korte toelichting op de uitgedeelde Infographic 2017-2018 (zie bijlage). 

 De monitor is ontwikkeld om ouders meer in beeld te krijgen. Erik heeft een offerte aangevraagd 

bij de ontwikkelaars om de monitor door te ontwikkelen zodat er nog een betere respons komt of 

om een tweede meting te doen. 

 De leden, die destijds mee hebben gewerkt aan de totstandkoming van de vragenlijst, worden 

uitgenodigd om samen met de ontwikkelaars van de monitor de uitkomsten te bekijken. Mogelijk 

zijn er verbeterpunten die de respons verhogen. 

 Erik bekijkt of het mogelijk is om de ouders met terugwerkende kracht alsnog een vragenlijst te 

sturen. 

 Per schooljaar wordt er een rapportage gemaakt. 

 

7. Opvolging en taak voorzitter  

 Op de volgende OPR-vergadering is de voorzitter afwezig. De vergadering gaat door en er wordt 

dan een nieuwe voorzitter gekozen. Procesmatig leidt Erik dan de vergadering. Na december 

neemt de voorzitter afscheid. 

  

8. Rondvraag  

 Formeel is het de laatste vergadering van Esther Schepers, maar de vergaderingen van de 
OPR zijn openbaar. Ze is aanwezig op de volgende vergadering, maar heeft formeel geen 
stemrecht. 

 Nathalie Derix is voor het laatst aanwezig en wenst iedereen succes. 
 

9. Sluiting 

  De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de bijeenkomst om 21.15 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  

18.01 Bekijken of het mogelijk is om met terugwerkende 

kracht ouders te vragen alsnog de vragenlijst in te 

vullen. 

Erik Wissink  

 


