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OPR  SWV HELMOND PEELLAND PO   

        

Datum:   Donderdag 10 juni 2021   

Tijdstip:   19:30 - 21:30 uur   

Locatie:    Digitaal overleg via Teams   

        

Leden:     

Voorzitter:       

Ellen van den Berkmortel personeel Antoon Van Dijkschool (SO) St. SO & expertisecentra 

Marielle Berende ouder Mondomijn St. QliQ Primair Onderwijs 

        

Leden:       

Jolyne Beaumont personeel De Driehoek St. PlatOO 

Nynke Posthuma personeel De Ranonkel St. PlatOO 

Angelique Heesakkers Personeel Emiliusschool St. Emiliusschool 

Ingrid Gijsbers Personeel De Korenaar Aloysiusstichting 

Jeroen v.d. Waterbeemd  Personeel Zuiderbos Helmond St. Zuiderbos 

Bianca Leenders Personeel Petrus Donderschool St. GOO 

Marloes Drossaers Personeel KC De Rots Eenbes 

Marloes Mooren ouder vervangingspoel St. PlatOO 

Peter van Meurs ouder Ganzebloem Het NUT Geldrop 

Marino Leenen ouder De Toermalijn (SBO) St. Qliq 

Esther Schepers ouder OKC De Lindt St. OBS Helmond 

Inge Jeurissen ouder OBS Brandevoort St. OBS Helmond 

Chris van Asten ouder OBS De Driehoek St. PlatOO 

Bouke Konings ouder Mondomijn St. QliQ Primair Onderwijs 

Mark van den Broek ouder St Jozefschool Geldrop. Eenbes 

Stefanie Aarts ouder De Vuurvogel St. QliQ Primair Onderwijs 

Rieke Rietema ouder Mondomijn St. QliQ Primair Onderwijs 

        

Afwezig:       

Bouke Koonings, Nynke Posthuma, Jeroen van de Waterbeemd 

  

Aanwezig SWV:     

Dhr. Erik Wissink - Mevr. Patty Proenings   

        

Aanwezig extern:     

Dhr. Jos Gerards, bestuurder a.i.    

        

Notulist:    Mevr.  Patty Proenings   

        

 
   

 
1. Opening van de vergadering 

Ellen van de Berkmortel opent de vergadering. Dit is de laatste vergadering van de OPR voor het 
schooljaar 2020/2021. 
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2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen: 
Voor Peter Meurs, Marino Leenen en Bouke Koonings is dit de laatste vergadering. Ingrid Gijsbers 
stopt als personeelslid, maar wil misschien verder gaan als ouderlid. Ze kan nu nog niet aangeven 
of ze doorgaat. 
 
De vergaderingen van de OPR hebben vaak overlap met de OPR vergaderingen van het VO. 
Enkele leden participeren in zowel de OPR van het PO als VO. De vraag wordt gesteld of het 
mogelijk is de vergaderingen af te stemmen met het VO. 
Marielle Berende geeft aan dat er meer leden zijn met nevenfuncties. Het is bijna onmogelijk om 
vergaderingen op elkaar af te stemmen. 
 

4. Voorstellen Jos Gerards, interim bestuurder SWV 
Jos Gerards is per 1 juni 2021 werkzaam als bestuurder ad interim voor het SWV.  
De overdracht van bestuurstaken van “oud” bestuur naar de interim bestuurder is vlot en vloeiend 
plaatsgevonden. Er heeft een kennismaking plaatsgevonden met de voorzitters van de OPR, de 
directeur en stafbureau van het SWV en de stuurgroep. 
Jos Gerards is inmiddels goed ingelezen en bijgepraat op de belangrijkste dossiers. 
De overdracht m.b.t. de bankgegevens volgt zo spoedig mogelijk. 
 
Er ligt ook een ontwikkelopdracht m.b.t. de cultuur binnen het SWV. Van politiek naar de inhoud en 
meer slagkracht.  
 
Planning proces governance en positie OPR 
Door de ALV1 van het SWV is een stuurgroep ingericht. Deze stuurgroep heeft de opdracht om de 
nieuwe governance structuur uit te rollen. Inmiddels ligt er een 2e concept versie klaar van de 
statuten. Deze worden tijdens de ALV vergadering van17 juni voorgelegd aan de leden. Na de ALV 
van 17 juni zal gestart worden met het werven van leden voor de Raad van Commissarissen. De 
Raad van Commissarissen zal gaan bestaan uit 3 leden. De leden worden tegelijktijdig geworven. 
Het is de bedoeling dat de RvC in september zal zijn geïnstalleerd. Jos Gerards heeft een rol in het 
inwerken van de leden van de RvC.  
Na de zomervakantie zal een profiel voor een Directeur Bestuurder worden opgesteld. Daarvoor 
wordt ook een benoemingsadviescommissie opgesteld. 
 

5. Verslag vorige vergadering ter vaststelling, Verslag 29 april 2021 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

6. Raad van Commissarissen 
De OPR adviseert positief op het profiel RvC leden.  
Het volgende wordt geadviseerd:  

- Toevoegen: zicht op de actuele onderwijsontwikkelingen   
- Toevoegen: zicht op organisatie van een samenwerkingsverband 

Tevens toevoegen: bij de passage over het inspectierapport een paar ‘speerpunten’ of ‘actuele 
dossiers/ ontwikkelingen SWV’ ter verduidelijking. 
 
De OPR adviseert positief op de voorgestelde vergoeding RvC leden van € 2.000 respectievelijk € 
4.000 voor de voorzitter. 
 
De OPR adviseert positief op de samenstelling BAC2 en procedure werving en selectie. 
Namens OPR nemen deel: 
Esther Schepers            estherschepers@live.nl 
Mark van den Broek      mark.broek@icloud.com 
Daarbij ziet de OPR af van een eigen proces om te komen tot bindende voordracht, er zal pro 
forma een van de drie leden straks benoemd worden op voordracht OPR 
 

 
1 ALV= Algemene Leden Vergadering 
2 BAC = Benoemings Advies Commissie 

mailto:estherschepers@live.nl
mailto:mark.broek@icloud.com
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Marloes Drossaers geeft aan interesse te hebben in 
deelname in de BAC voor de Directeur Bestuurder. 
 
7.OPR reglementen/statuten 
Jos Gerards licht toe: 
In het rapport m.b.t. de governance werd geadviseerd om minder bestuurlijk in te steken en meer 
op de inhoud. Daarvoor wordt een scholenoverleg (clusters) ingericht. Het SWV is een groot 
samenwerkingsverband. Onderzocht wordt hoe de clusters het beste vormgegeven kunnen 
worden. We willen de OPR leden laten aanhaken aan deze clusters. Per cluster een afvaardiging 
van 1 ouder en 1 personeelslid. Dat zou inhouden dat de OPR met minder leden verder gaat. 
 
Voorafgaand aan de vergadering zijn pré besluiten toegestuurd. 
Deze zijn: 

• Het SWV gaat regio-overleg in clusters organiseren. Het idee is dat elk cluster zelf de leden voor 
de OPR werft en voordraagt. Dit betekent dat er geen sollicitatiecommissie meer hoeft te zijn. 

• Hiermee samen hangt het terugbrengen van het aantal leden van de OPR. Het is gemakkelijker 
werken en schakelen met minder mensen. We denken aan 2 leden per cluster. Een ouder en een 
personeelslid per regio. Het terugbrengen van het ledenaantal zal via natuurlijk verloop gaan. 

• De frequentie van vergaderen wordt opgehoogd naar zes keer per jaar, zodat er meer ruimte 
ontstaat om zaken op te pakken en uit te werken. 
 
Er moeten nieuwe reglementen komen. We kunnen dan ook meteen het aantal leden daaraan 
aanpassen.  
In het reglement wordt opgenomen hoe de achterban geïnformeerd wordt.  
 
De OPR stemt in met deze besluiten. 
 
Voorgesteld wordt dat er een werkgroep wordt ingericht om een concept-reglement op te stellen. 
Dit concept-reglement kan de volgende OPR vergadering aan de leden worden voorgelegd. Jos 
Gerards, Ellen van de Berkmortel en Marielle Berende zitten sowieso in deze werkgroep.  Jos 
Gerards participeert in de werkgroep om vanuit ervaringen bij andere SWVen te adviseren. Het 
reglement zal afgestemd worden op de huidige WMS3. 
 
8. MARAP Managementrapportage tot en met 30 april 2021 
Aan de agenda was de MARAP tot en met 30 april 2021 toegevoegd. Patty Proenings geeft een 
korte toelichting op deze rapportage. 
We constateren dat de deelname in het SBO en SO blijft stijgen. Hierdoor komt de 
basisondersteuning op onze scholen steeds meer onder druk te staan.  
Het totaal aantal leerlingen in het SWV daalt. We zien een daling in TLV aanvragen voor de 
kinderen die via onderinstroom of zijinstroom deelnemen in het SBO/SO (deze leerlingen hebben 
niet vooraf een school bezocht binnen het SWV). De TLV aanvragen via de scholen van het SWV 
blijven stijgen.  
Via het Kans! overleg zijn 14 arrangementen toegekend. Deze leerlingen krijgen een kans binnen 
het reguliere onderwijs. Voorheen zouden zij zijn ingestroomd in het SBO/ SO. 
 
We verwachten een negatieve afwijking t.o.v. de begroting. De bijstelling door de Rijksoverheid is 
echter nog niet bekend. We kunnen tussentijds nog bijsturen om binnen het weerstandsvermogen 
te blijven. 
 
9. Stand van zaken oudersteunpunt 
Stefanie Aarts geeft een toelichting op de stand van zaken: De vragen die als vraagbaak zijn 
opgesteld zijn uitgewerkt en worden volgende week voorgelegd aan Erik Wissink, Patty Proenings 
en een gedragsdeskundige. Ter goedkeuring en om congruentie te krijgen in de woordkeuze. 
Daarna gaat het terug naar de werkgroep en worden de punten op de i gezet. Kort daarna zal de 
website gevuld gaan worden. De vraag staat nog open op welke wijze er aanvullend 
beeldmateriaal op de site komt te staan. 
Er wordt de vraag gesteld aan alle leden hoe invulling te geven aan de vragen die er als het goed 
is ingezonden gaan worden door hulpzoekende ouders. 

 
3 WMS= Wet Medezeggenschap op Scholen 
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Er worden verschillende tips geopperd waar de werkgroep 
mee aan de slag kan.  
 
Er worden complimenten uitgedeeld aan de werkgroep. Er is in een korte tijd veel bereikt. 
De volgende OPR vergadering verzorgt de werkgroep een presentatie aan de OPR vergadering.  
 
10. Domeinen en de relatie met het nieuwe ondersteuningsplan 
De vergadering gaat uit elkaar in 3 groepen. De groepen buigen zich over de volgende vragen: 

1. Wat is goed en moet zeker zo blijven 
2. Wat is vervelend/niet goed en wil je kwijt 
3. Wat is er nog niet/ nog niet geregeld en moet er zeker komen? 

 
De laatste 10 minuten van de vergaderingen worden in het kort de speerpunten uit de groepen 
besproken. 
Er is aan de groepen gevraagd een verslagje te maken van hetgeen besproken is. Deze verslagen 
worden gestuurd naar Patty Proenings p.proenings@swv-peellandpo.nl 
 
Aan alle OPR leden wordt gevraagd om over de 3 vragen na te denken. Alle informatie kan 
gedeeld worden met Patty Proenings. Alle informatie zal worden verzameld en wordt gebruikt voor 
het nieuwe ondersteuningsplan. De volgende OPR vergadering zal het toewerken naar een nieuw 
ondersteuningsplan weer geagendeerd worden. Alle opgehaalde informatie zal met de OPR leden 
gedeeld worden. 
 
11. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. De vergadering sluit om 21.30 uur 

 

Acties

 Door: Datum: Opmerking:

21.04 Statuten OPR onder de aandacht brengen en updaten OPR 29-4-2021 Werkgroep wordt ingericht

21.04 Aandacht voor het informeren van GMR/MR van schoolbesturen SWV OPR 29-4-2021 Wordt geregeld in 

reglement

21.04 Begroting OPR 2021-2022 indienen bij directeur SWV OPR 29-4-2021 Patty Proenings neemt 

contact op met voorzitters

21.04 Verkiezingscommissie bij elkaar roepen door M. Berende OPR 29-4-2021 wordt geregeld in reglement

21.06 Ingrid Gijsbers: deelname OPR? OPR 10-6-2021

21.06 Verslagen breakoutrooms toesturen OPR 10-6-2021

21.06 Alle OPR leden sturen een antwoord op de 3 vragen:

Toewerken nieuw Ondersteuningsplan

- Wat is goed en moet zeker zo blijven

- Wat is vervelend/niet goed en wil je kwijt

- Wat is er nog niet/nog niet geregeld en moet er zeker komen

OPR 10-6-2021

21.06 2 extra leden voor werkgroep OPR reglement OPR 10-6-2021

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

mailto:p.proenings@swv-peellandpo.nl

