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NOTULEN  OPR  SWV HELMOND PEELLAND PO   

        

Datum: Donderdag 13 januari 2022   

Tijdstip: 19:30 - 21:30 uur    

Locatie:  Via Teams   

        

Aanwezig:       

Esther Schepers, Inge Jeurissen, Stefanie Aarts, Rieke Rietema, Chris van Asten, Marloes Drossaers, Mark van den 
Broek, Jolyne Beaumont, Ellen van den Berkmortel, Angelique Heesakkers (eerste uur), Nynke Postuma, Fransje 
Kuijten  

        

Afwezig:       

 Bianca Leenders, Marielle Berende  

        

Aanwezig SWV:     

Erik Wissink, Jos Gerards, Patty Proenings en Rian Kuepers   

Notulist: Rian Kuepers      

        

 
1. Opening 

Ellen van den Berkmortel opent de vergadering.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

3. Mededelingen. 
 

- HB thema avond voor ouders: staat op 30 maart 2022 gepland. Erik Wissink geeft aan om 
de organisatie via het oudersteunpunt te laten lopen, zodat het oudersteunpunt meer 
bekendheid krijgt bij ouders. Verder wil hij een gesprek met de voorbereidingsgroep om de 
link te leggen met de consultatiebijeenkomsten en de onderwerpen die daar besproken 
zijn. Tijdens de consultatiebijeenkomst is vermeld dat er een bijeenkomst HB 
georganiseerd wordt. 

 
- Reglement OPR: er is nog geen definitief voorstel over het scholenoverleg en we wachten 

hierin de ontwikkelingen af. We kunnen hieraan de inrichting van de OPR dan beter 
koppelen. Wanneer er meer bekend is, komt het reglement terug op de agenda. 

- Voortgang ondersteuningsplan: het SWV kijkt met veel tevredenheid terug op de 
bijeenkomsten. De opbrengsten van deze bijeenkomst worden als bijlagen in het 
ondersteuningsplan opgenomen. In het plan zal nadrukkelijk het kind centraal worden 
gesteld. Op 27 januari a.s. wordt het concept in de ALV besproken en het streven is om 
het op 11 april 2022 in het OOGO overleg met de gemeenten te bespreken. De OPR heeft 
instemming op dit plan en dit zal later geagendeerd worden. 

- Beide voorzitters hebben een kennismaking gehad met de RvC. De leden van de RvC 
sluiten nog een keer aan bij een OPR vergadering bij voorkeur als het ondersteuningplan 
op de agenda staat. 

 
4. Verslag vorige vergadering 3 november 2021 ter vaststelling 

Geen opmerkingen over het verslag en dit wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag blijft 
communicatie een aandachtspunt. Voor volgende vergaderingen communicatie standaard op de 
agenda zetten. OPR heeft informatieplicht en het SWV wil hierin graag ondersteunen, door bijv. 
stuk in de nieuwsbrief of info naar de (G)MR’en. Het bestuurssecretariaat zal de (G)MR’en van de 
scholen informeren dat de verslagen op de website van het SWV te vinden zijn. In samenspraak 
met de voorzitters zal vanuit het bestuurssecretariaat een bericht gestuurd worden naar de scholen 
met daarin de besproken punten met eventuele links. Aan het einde van iedere vergadering 
bekijken wat gedeeld kan worden met de achterban. De voorzitters zullen het jaarverslag van de 
OPR verder aanvullen voor het kalenderjaar 2021 en de volgende vergadering bespreken. 
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5. Ouderbetrokkenheidsmonitor 

De ouderbetrokkenheidsmonitor is een onderdeel van het kwaliteitssysteem van het SWV en is in 
samenspraak met de OPR samengesteld. Ouders ontvangen de monitor bij de afgifte van een 
TLV. Resultaten van de monitor worden door Erik Wissink besproken met bestuurders in de 
jaarlijkse bestuursmonitorgesprekken. Het SWV merkt dat schoolbesturen inzicht willen hebben in 
de getallen en de open vragen, om hierover in gesprek te gaan met de scholen. Het gaat meer 
leven binnen de besturen. We scoren over algemeen positief, maar ook op een paar punten is er 
een  terugloop te zien, met name in de communicatie. Dit kan te maken hebben met Covid-19. We 
willen de monitor ook in gaan zetten bij de afgifte van arrangementen om te kijken hoe ouders dat 
proces  ervaren. Er is nog extra aandacht voor de wijze om bezwaar in te dienen, dit is toegevoegd 
aan het TLV formulier en er wordt bekeken hoe we dit nog nadrukkelijker in het voetlicht kunnen 
plaatsen. .  
Responsepercentage: het streven was om het bij afgifte van een TLV naar alle ouders te sturen, 
maar dat is niet gelukt. Er zijn meer TLV’s afgegeven dan dat er vragenlijsten zijn verstuurd. De 
monitor wordt automatisch verstuurd vanuit het registratiesysteem LDOS. We horen vaker terug 
dat deze mail in de spam terecht komt. Verder kan de taal een probleem vormen, vragenlijst is in 
het NL opgesteld, wellicht ook in een andere taal aanbieden. Het blijft een punt van aandacht om 
de respons te verhogen. Navragen of er technisch iets misgaat.  
 

6. Presentatie oudersteunpunt 
Stefanie Aarts presenteert de testomgeving van de website aan de vergadering. De website is 
onderverdeeld in vier delen; voorschoolse periode, basisonderwijs, SBO/SO en stap naar het VO. 
De site wordt komende week verder gevuld en geoptimaliseerd. Het logo moet nog aangepast 
worden. SWV wordt naar beneden verplaatst, zodat de onafhankelijkheid van het oudersteunpunt 
wordt benadrukt. Op de website kan gekozen worden voor diverse talen Vrijdag 21 januari 2022 
wordt de website operationeel. Er worden nog (digitale) flyers/posters gemaakt (evt. in 
verschillende talen). Flyers komen fysiek te liggen bij maatschappelijke instellingen en bij de 
scholen. De flyer, filmpje van lancering en persbericht wordt naar de scholen/weekbladen gestuurd 
om meer bekendheid te geven aan het steunpunt. Complimenten voor de OPR hoe dit project is 
opgepakt. Het is een steunpunt voor/door ouders en dat moet ook als dusdanig worden beheerd. 
Voorstel is om hiervoor een werkgroep te formeren en in deze groep de taken te verdelen in; 
mail/inhoudelijke vragen, beheer website en beheer social media (Facebook, Instagram en 
Linkedin). Hiervoor worden in Teams kanalen aangemaakt, zodat de historie vastgelegd wordt om  
 
de continuïteit te waarborgen. Tijdsinvestering is nog lastig aan te geven. De eerste drie maanden 
zal vanuit het SWV gemonitord worden, om daarna samen te kijken hoe we dit verder in gaan  
richten. Het is een ontwikkelproces. In dit proces de signalerings- en ondersteuningsfunctie ook 
gaan meenemen. 
Inge Jeurissen, Jolyne Beaumont en Esther Schepers melden zich aan voor het inhoudelijke/mail 
beheer. Stefanie Aarts voor beheer website i.c.m. social media. Alle leden van de OPR wordt 
gevraagd om na te denken of men een rol wil spelen in het beheer van dit oudersteunpunt. Er 
komen ook filmpjes op de website over bepaalde thema’s. Heeft iemand nog thema’s/onderwerpen 
voor filmpjes, dan dit doorgeven aan de werkgroep. 
 

7. Begroting 2022 
Patty licht de begroting middels een presentatie toe. Op dit moment is de begroting voorlopig 
vastgesteld omdat er nog verschillende ontwikkelingen lopen, waaraan een financiële uitwerking 
gekoppeld is. Deze zijn nog niet verwerkt in deze begroting, omdat hiervoor eerst het  
ondersteuningplan vastgesteld moet worden. Ook de wijziging in de bekostigingssystematiek moet 
nog verwerkt worden. Dit heeft geen grote impact op de begroting van 2022, maar met name in de 
meerjarenbegroting zal hier wel meer van te merken zijn. Naar aanleiding van presentatie stelt 
Jolyne Beaumont de vraag: in het oude ondersteuningsplan werd gewerkt met het schoolmodel, 
alle bekostiging gaat naar de scholen om preventief te voorkomen dat kinderen naar SBO/SO 
gaan, thuisnabij. Nu komt er een nieuw plan met aangescherpte ambities richting inclusiever 
onderwijs en een andere organisatie. Past dit schoolmodel nog binnen de ambitie en de verwachte 
kosten?  
Er wordt al meer met het hybride model gewerkt. Het is een combinatie tussen zoveel mogelijk 
middelen naar het onderwijs, maar daarnaast op centraal niveau het nemen van 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Kritisch gaan bekijken of de middelen ook daadwerkelijk 
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daar naar toe gaan, waar het het meest nodig is en de 
schoolbesturen hiervan bewust maken. Er komt nu minder geld binnen, maar er is meer nodig voor 
inclusiever onderwijs. Belangrijke thema’s worden: 

- Het versterken van de basisondersteuning op iedere school 
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid bestuursoverstijgend op ieder kind binnen het 

SWV, wij zijn samen SWV! 
De bedragen voor leerlingen lopen hard terug als we ongewijzigd verder gaan, samen kijken hoe 
we zaken anders kunnen organiseren. Toewerken naar inclusiever onderwijs, waardoor minder 
kinderen naar SBO/SO verwezen worden, omdat we de ondersteuning ook op de reguliere scholen 
kunnen realiseren. Deze cijfers zijn ook al met de besturen gecommuniceerd. Het is een begroting 
met een opdracht. Middelen moeten op een andere manier worden ingezet, we hebben een 
gezamenlijke ambitie. Als gevolg van nieuw beleid zullen we naar een andere financiële 
verdeelsystematiek gaan. Kern moet zijn minder verwijzingen naar het SO. Daarvoor is het nodig 
om de basisondersteuning op de scholen te versterken en gerichter arrangementen in te zetten. 
Vraag; waaruit wordt de ambulante begeleiding geboden?: het kind gaat niet meer naar de 
expertise, maar expertise gaat naar het kind. Ondersteuning is vooral gericht op het versterken van 
de leerkracht. Hoe kunnen we de leerkrachten krachtiger maken (meer kennis en kunde in huis 
hebben). Hoe zet het SWV hierop in? Bij het werken in clusters gebruik gaan maken van elkaars 
expertise en leren van elkaar. De Fontys en de Kempel worden hierbij betrokken om studenten 
goed voor te bereiden op passend onderwijs. De scholen moeten na gaan denken hoe ze het 
anders in kunnen richten met de beschikbare middelen. Je kunt het niet meer alleen, we kunnen 
het wel samen. De OPR heeft instemming op de begroting. Dit komt later in het schooljaar samen 
met de meerjarenbegroting en het ondersteuningsplan op de agenda.  
 

8. Rondvraag 
Als er nog iets moet gebeuren in de communicatie naar ouders die aanwezig waren bij de 
consultatiebijeenkomsten m.b.t. de thema-avond HB, dan dit doorgeven aan Esther Schepers. 
 
De vergadering sluit om 21:30 uur. 
 
 
Besluiten 

   

    Door: Datum: 

20.12 4 keer per jaar schrijft de OPR een stuk voor de nieuwsbrief van het 
SWV 

OPR 8-12-2020 

20.12 Instemming begroting 2021 OPR 8-12-2020 

21.04 Instemming individueel plan besteding bovenmatige reserves OPR 29-4-2021 

21.04 Toewerken nieuw ondersteuningsplan in 4 werkgroep op basis van de 
benoemde domeinen 

OPR 29-4-2021 

21.06 Positief advies profiel RvC, vergoeding RvC, inrichting BAC en W&S OPR 10-6-2021 

21.06 Instemming pre besluiten OPR reglement: 
OPR leden koppelen aan clusters 
Geen verkiezingscommissie meer 
OPR vergadering in 2021/2022 van 4 naar 6 keer 

OPR 10-6-2021 

 


