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Ondersteuningsplanraad SWV Helmond-Peelland PO 
Jaarverslag 2015  

 
Inleiding 
Voor u ligt het tweede jaarverslag van de OPR van het SWV Helmond-Peelland PO over 2015. 
De OPR heeft in 2015 in totaal 6 keer vergaderd: op 14 januari, 26 februari, 7 april, 11 juni, 13 oktober 
en 9 december 2015. Verder is op 16 juni 2015 een succesvolle informatiebijeenkomst georganiseerd 
voor alle MR’en van de scholen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband.    
 
Ondersteuningsplanraad 
De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. In de 
OPR zitten ouders en personeelsleden van de aangesloten schoolbesturen. Zij worden afgevaardigd 
door de MR-en van deze schoolbesturen. In dit samenwerkingsverband zijn 24 schoolbesturen 
aangesloten, waardoor elk schoolbestuur kan worden vertegenwoordigd in de OPR. (Dit besluit is in 
2015 herzien. M.i.v. 1 januari 2016 wordt de vertegenwoordiging per schoolbestuur losgelaten).  
De OPR heeft als taak de achterban (MR-en) te informeren.  
De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan 
worden vastgesteld en uitgevoerd.  
 
Samenstelling van de OPR  

Aloysiusstichting Dick Hegeman 

Eenbes Susanne Broos per 11-6-2015 tot 1-8-2015 
Anne Klinkenberg 

Maatschappij tot Nut van het Algemeen Geldrop Henri Warmink 

RK Stichting De Goede Herder Callista van Beek per 7-4-2015 Anita 
Fonseca 

Stichting Emiliusschool Monika Fun 

Stichting Expertisecentrum Antoon van Dijkschool Peter Verberne 

Stichting Herlaarhof Iris Schellekens per 1-8-2015 afgetreden 

Stichting Islamitische Basisscholen Helmond e.o. Mohammed Oueddan 

Stichting Kempenhaeghe Hans Schocke per 7-4-2015 Joost Rutten 

Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Angrid Stappers per 1-8-2015 afgetreden 

Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina Belle van Bree per 1-8-2015 afgetreden 

Stichting OBS Helmond Riky Bakermans 

Stichting Openbaar Onderwijs Groep Laura van de Louw 

Stichting Pallas inzake Vrije School Peelland Hilke van den Bosch 

Stichting PlatOO Jolyne Beaumont 

Stichting PRODAS Marcel van Rijt 

Stichting QliQ Primair Annemarie Hagelaar 

Stichting RBOB De Kempen Ellen Gijsbers per 1-8-2015 afgetreden 

Stichting scholen in de parochie H. Bernadette Annemarie Kin 

Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven Nadine Kuhn 

Stichting Speciaal Onderwijs Regio Helmond Mark de Vries 

Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Bas Bouwman 

Stichting ZICHT PO Frank Hendriks per 1-8-2015 afgetreden 

Vereniging voor Bijzonder Onderwijs op Algemene 
Grondslag 

Karen van Hooff 

 
 
Jaarverslag 
 
14 januari 2015 (18 OPR-leden aanwezig) 

 Driemaandenregeling 
De OPR gaat in principe akkoord met het voorgenomen besluit tot afschaffing van de 
driemaandenregeling mits dit besluit wordt aangevuld met een financieel correct alternatief. 
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Daarbij verzoekt de OPR om de aanmelding/inschrijving voor alle scholen in het swv eenduidig te 
maken.  

 Inventarisatie knelpunten onder MR’en 
Behoudens één MR die zich zorgen maakt omdat veel zaken rondom passend onderwijs nog 
onduidelijk zijn, zijn er geen reacties ontvangen op de vraag of er knelpunten worden ervaren. 

 Informeren achterban 
Alle MR’en ontvangen agenda en vastgestelde verslagen van OPR-vergaderingen. De website 
van het swv zou actueler moeten worden.  

 Signalen uit swv 
Om op de hoogte te zijn van signalen uit “het veld” ontvangt de OPR de reviews. Deze 
werkdocumenten worden ter vergadering voorzien van een toelichting door de coördinator.   

 
26 februari 2015 (11 leden aanwezig) 

 Personele gevolgen ambulant begeleiders door invoering passend onderwijs  
Van het steunpunt is hierover een brief ontvangen. Het swv is in gesprek met alle SO-besturen 
hoe hiermee om te gaan.  

 Concept-notitie m.b.t. aanmeldprocedure 
Er worden vragen gesteld over deze notitie, die nog niet door het bestuur is besproken.  

 Toekomst OPR 
Eerder is besloten de omvang te houden zoals die was. Omdat er geen quorum aanwezig is wordt 
het volgende voorgenomen besluit genomen dat bekrachtigd zal worden in de volgende 
bijeenkomst.  

- De OPR besluit dat er geen wisseling hoeft plaats te vinden van ouder- naar personeelslid of 

andersom na een zittingsperiode. 

- De OPR legt het voorstel om de afvaardiging per bestuur los te laten voor aan het bestuur. 

 Bijeenkomst voor MR’en 

Alle leden inventariseren bij de MR’en van hun bestuur of er behoefte is aan een 

informatiebijeenkomst.  

 Mededeling bestuur 
De besluitvormingsprocedure gaat voortaan anders gaat verlopen. Het bestuur neemt een 
voorgenomen besluit waarna dit voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de OPR. Na 
bespreking in de OPR en eventuele aanpassing wordt het voorgenomen besluit pas voorgelegd 
aan de ALV.   

 
7 april 2015 (18 leden aanwezig) 

 Nieuwe leden OPR 
Mevrouw Anita Fonseca en de heer Joost Rutten treden toe tot de OPR. Zij vervangen de leden 
van respectievelijk RK Stichting De Goede Herder en Stichting Kempenhaeghe. 

 Verkiezingsreglement 
Het verkiezingsreglement wordt doorgesproken en er worden enkele voorstellen tot aanpassing 
worden gedaan. 

 Voorstel aanpassing reglement 
Een voorstel om het reglement aan te passen wordt voorgelegd aan het bestuur 
(verkiezingsreglement wordt toegevoegd, vertegenwoordiging per schoolbestuur wordt 
losgelaten). 

 Evaluatie OPR 
o OPR voelt zich serieus genomen door het bestuur; 
o Er is behoorlijk wat bereikt; 
o Efficiënt vergadering is een punt van aandacht; 
o Graag meer diepgang; 
o Er is sprake van openheid; 
o De OPR zou meer een “open forum” moeten worden; 
o Rol coördinator zou meer diepgang kunnen krijgen; 
o Opkomst is niet altijd groot. 

 Aanmeldprocedure 
Bevindt zich in afrondende fase. OPR had graag eerder betrokken willen worden. 

 Inventarisatie knelpunten/signalen vanuit scholen m.b.t. aanmelding 
o Aanmelding van basisschool naar basisschool; 
o Overdracht vanuit voorschoolse periode; 
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o SO-scholen ontvangen geen middelen van swv om onderzoek uit te voeren en informatie 
te verzamen over een kind. 

o Het is moeilijk om “dezelfde taal” te spreken. Hoe kun je als basisschool inschatten of het 
voor een kind haalbaar is om regulier onderwijs te volgen of dat S(B)O beter is?  

 Opzet monitor 
De drie modules van de monitor worden toegelicht: gegevens verzamelen, indicatoren, eigen 
indicatoren swv.  

 Inspectierapport 
De OPR heeft het definitieve inspectierapport ontvangen en herkent zich daarin.  

 Review 
De reviews worden doorgestuurd zodra deze in het bestuur besproken zijn.  

 Bijeenkomst MR’en 
5 MR’en zijn geïnteresseerd. Er wordt besloten een bijeenkomst te organiseren, er wordt een 
voorbereidingsgroep aangesteld.  
 

11 juni 2016 (14 leden aanwezig) 

 Mededeling voorzitter 
Bestuur heeft na het doorsturen van de agenda gevraagd nog 3 stukken toe te voegen. 
o De tripartiete overeenkomst, werd in eerste instantie ter instemming aangeboden, later werd 

dit gewijzigd naar “ter informatie”.  
o Het concept-jaarplan 2015-2016, dit plan dient ter instemming te worden voorgelegd maar zal, 

omdat het nog niet compleet is, ter informatie worden besproken.  
o De voortgang jaarplan 2014-2015.  
Verder heeft het bestuur gemeld dat m.b.t. het voorstel van aanpassing van het reglement het 
bestuur eerst de ALV wil raadplegen (25 juni). 

 Nieuw lid OPR 
Mevrouw Anne Klinkberg neemt vanuit Eenbes zitting in de OPR. 

 Bijeenkomst MR’en 
Er hebben zich 70 MR-leden aangemeld voor de bijeenkomst op 16 juni! 

 Aannamebeleid 
Wordt na bespreking in de ALV voorgelegd aan de OPR. 

 Jaarverslag OPR 2014 
Wordt onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld.  

 Werkgroepen 
Er worden 5 werkgroepen ingericht: financieel, communicatie, monitoring, indiceren en TLV en 
arrangeren en dekkend aanbod. 

 Bestuur 
Bekostiging TLV’s 
De bekostiging van TLV’s wordt a.d.h.v. een presentatie toegelicht en vragen hierover worden 
beantwoord.  
Personele gevolgen invoering passend onderwijs; tripartiet overeenkomst 
Per 1-8-2015 komen 11 medewerksters van de Aloysiusstichting die dit (be)treft in dienst bij het 
swv. Zij zullen zo snel mogelijk begeleid worden naar een functie binnen één van de aangesloten 
schoolbesturen.  
Jaarrekening 2014 
De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de ALV. De OPR ontvangt 
de jaarrekening om deze te toetsen aan het ondersteuningsplan. 

 Verkiezingsreglement 
De OPR besluit dat, zodra het bestuur akkoord gaat met aanpassing van het reglement, het 
verkiezingsreglement in werking treedt. 

 Verkiezingen 
Er worden verkiezingen opgestart voor 2 nieuwe OPR-leden (1 personeelslid, 1 ouder). 

 
9 september 2015 
Als het jaarplan 2015-2016 tijdig gereed zou zijn geweest, zou op deze datum een extra bijeenkomst 
van de OPR plaats hebben gevonden. Helaas wat het plan niet tijdig beschikbaar en is de bijeenkomst 
vervallen.  
 
13 oktober 2015 (13 leden aanwezig, 1 toehoorder) 

 Jaarrekening 2014 
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Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 MR-bijeenkomst 16 juni 
Is, met bijna 80 deelnemers, goed bezocht. Bekeken wordt of jaarlijks een soortgelijke 
bijeenkomst georganiseerd kan worden.  

 Aanpassing reglement 
Het bestuur is op 30 september 2015 akkoord gegaan met aanpassing van het reglement met de 
toevoeging dat de aanpassingen na een jaar geëvalueerd worden.  

 Verkiezingen 
Er zijn 5 vacatures die ingevuld moeten worden (4 ouderleden, 1 personeelslid). Streven is per 1 
januari 2016 5 nieuwe leden te benoemen. De verkiezingen worden voorbereid door een 
werkgroep.  

 Functies secretaris en vice-voorzitter 
Met het vertrek van een aantal OPR-leden moeten de functies van secretaris en vice-voorzitter 
opnieuw ingevuld worden. Mevrouw Anita Fonseca stelt zich als enige kandidaat voor de functie 
van secretaris en wordt hiertoe benoemd. Mochten er zich geen kandidaten melden voor de 
functie van vice-voorzitter dan neemt mevrouw Fonseca ook die taak, in ieder geval tot de 
volgende verkiezingen, op zich.  

 Jaarplan 2015-2016 
De OPR stemt in met het jaarplan 2015-2016. Dit besluit wordt bekrachtigd tijdens de volgende 
bijeenkomst.  

 Aannamebeleid 
Besluitvorming wordt aangehouden totdat een oplossing is gevonden voor het feit dat bij een 
verplaatsing van een kind naar een andere basisschool geen middelen meegaan en er daardoor 
bij de oorspronkelijke school geen “prikkel” is om de ondersteuning te verbeteren. 

 Bespreken ondersteuningsplan 
De werkgroepen bekijken opnieuw het ondersteuningsplan en de vorderingen en delen hun 
bevindingen met de OPR. 

 Bestuur 
Toegelicht wordt welke onderwerpen op dit moment de aandacht hebben van het bestuur. 

 
12 december 2015 (13 leden aanwezig, later sluit een 14e lid aan zodat besluiten genomen kunnen 
worden) 

 Privacy-reglement 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 Definitie basisondersteuning 
De OPR stemt met aanpassingen en toevoegingen in met de definitie basisondersteuning. 

 Aannamebeleid 
Besluitvorming wordt aangehouden totdat de OPR over meer informatie beschikt. 

 Jaarplan 2015-2016 
Het besluit om in te stemmen met het jaarplan wordt bekrachtigd. 

 Verkiezingen 
8 personen hebben zich kandidaat gesteld voor de OPR (4 ouders, 4 personeelsleden).  
Aan het bestuur wordt, bij de volgende evaluatie, gevraagd het reglement aan te passen naar 
benoemingen tot het einde van een kalenderjaar in plaats van tot het einde van het schooljaar.  
 
 
 


