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NOTULEN  OPR       

        

Datum:   Woensdag 10 maart 2021   

Tijdstip:   19:30 - 21:05 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 

Anne Dovens Personeel Zuiderbos Helmond St. Zuiderbos 

Bianca Leenders Personeel Petrus Donderschool St. GOO 

Marloes Drossaers Personeel KC De Rots Eenbes 

Marloes Mooren  Ouder Vervangingspool 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   
St. QliQ Primair 
Onderwijs 

        

Afwezig:       

Mario Leenen - Marloes Mooren - Esther Schepers   

        

        

Aanwezig SWV:     

Dhr. Erik Wissink - Mevr. Patty Proenings   

        

Gasten:       

De heer Jan van der Heijden - Voorzitter Bestuur SWV/ Mevrouw Annemie Martens - 
Penningmeester/Secretaris Bestuur SWV  

        

Notulist:    Mevr.  Patty Proenings   
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1. Opening van de vergadering (digitaal overleg via Teams) 

Mevrouw Ellen van de Berkmortel opent de vergadering.  
 

2. Vaststellen van de agenda  
Punt 5 “Ontwikkelingen Governance” van de agenda is naar voren gehaald.  
De agenda wordt verder vastgesteld. 
 

3. Ontwikkelingen Governance 
De heer Jan van der Heijden voorzitter bestuur SWV en Mevrouw Annemie Martens 
penningmeester/secretaris bestuur SWV zijn aangesloten om de ontwikkelingen m.b.t. de 
Governance nader toe te lichten.  
Er wordt gestart met een voorstelronde.  
Zowel Dhr. v.d. Heijden als Mevr. Martens zijn vanaf de start van het SWV bestuurslid van het 
SWV en inmiddels al 7 jaar werkzaam voor het SWV. 
In het verleden is er regelmatig overleg geweest tussen het bestuur en de OPR. Dhr. Wissink 
vertegenwoordigt het bestuur tijdens de OPR overleggen. 
 
Ontwikkelingen Governance: 
In het najaar van 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de Governance binnen het SWV.  Dit 
onderzoek is uitgevoerd door de organisatie “Governance in Balans”. Governance betekent: de 
handeling of de wijze van besturen, gedragscode, het toezicht op de organisatie. 
Het SWV is een vereniging. De 22 schoolbesturen uit de regio zijn lid van deze vereniging. Er is 
een bestuur, een Algemene Ledenvergadering en een directeur met een stafbureau. 
De bestuursleden van het SWV bestaan uit schoolbestuurders, waarvan het schoolbestuur lid is 
van het SWV. Door deze constructie is het toezicht niet onafhankelijk. Goed en onafhankelijk intern 
toezicht versterkt de bestuurskracht wat dan weer ten goede komt aan de kwaliteit van passend 
onderwijs. 
 
Ook landelijk heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar het functioneren van het (onafhankelijk) 
intern toezicht bij samenwerkingsverbanden. 
Zowel het landelijk onderzoek als het onderzoek van het SWV laat zien dat de Governance van 
samenwerkingsverbanden met een intern toezichtsorgaan met enkel externe leden, en dus niet 
bestaande uit de betrokken schoolbestuurders zelf, het best functioneert. Ook laat het onderzoek 
zien dat de ondersteuningsplanraden momenteel redelijk bescheiden gepositioneerd zijn. Een 
stevigere rol voor dit orgaan zou in het kader van goede Governance wenselijk zijn.  
 
Het onderzoek van “Governance in Balans” is op 12 januari 2021 gepresenteerd aan het bestuur, 
de ALV, OPR en de directeur. Mevr. Marielle Berende en Mevr. Ellen van de Berkmortel van de 
OPR waren hierbij aanwezig. De vorige voorzitter Mevr. Monika Fun heeft haar bijdrage geleverd 
aan dit onderzoek. Het bestuur van het SWV heeft vervolgens gesproken over de aanbevelingen 
en heeft hier een besluit op genomen. Op 26 januari 2021 heeft de ALV goedkeuring gegeven aan 
het voorgelegde besluit van het bestuur (aanbevelingen uit het onderzoek zijn onverkort 
overgenomen).  
Vanuit de ALV is een stuurgroep geformeerd. Deze stuurgroep gaat de stappen uitzetten om toe te 
werken naar een nieuwe Governance structuur. 
 
De nieuwe Governance structuur ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
 
De toezichthouder wordt een Raad van Toezicht (onafhankelijk) 
De juridische eigenaar van het SWV is de ALV (22 schoolbesturen) 
In plaats van een bestuur komt er een directeur-bestuurder. (Bestuur en directeur van de 
uitvoeringsorganisatie). 
 
Dhr. van der Heijden neemt de OPR mee in de ontwikkelingen door middel van een presentatie. 
(Deze presentatie wordt toegevoegd aan deze notulen). 
 
De deadline voor het implementeren van de nieuwe structuur is gesteld op 1 juli 2021.  
Tot deze datum is het bestuur volledig verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het SWV.  
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De voorzitter Raad van Toezicht en de directeur -
bestuurder zullen op basis van beschreven profielen worden gekozen. Er zal een werving- en 
selectieproces worden opgestart. 
 
Gezien de termijn van 1 juli 2021 vraagt het afgesproken stappenplan om daadkracht.  
Er is een goede afstemming tussen het huidige bestuur en de stuurgroep. 
 
Het huidige bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. 2 bestuursleden Mevr. Jacqueline Ketelaar en 
Dhr. Wim Klaassen maken vanaf 1 april geen deel meer uit van het bestuur. Per 1 juni 2021 stopt 
de heer Jan van der Heijden als bestuurder. Het bestuur zal dan nog maar bestaan uit 2 leden. 
Namelijk Mevrouw Annemie Martens en Mevrouw Monique van Ekert. Zij zullen het wettelijk 
bestuur vormen van het SWV vanaf 1-6-2021. Het is dus echt zaak om druk op de ketel te houden 
om de stappen uit het stappenplan te doorlopen.  
 
Mevr. Ingrid Gijsbers: Hoe wordt het proces gewaarborgd? Er is een risico dat te snel wordt 
gehandeld. 
Dhr. Jan van der Heijden: Kwaliteit gaat voor tijd. Het klopt dat het een strak schema is. Het 
bestuur blijft verantwoordelijk. Als blijkt dat het bestuur het niet kan managen dan zal er tijdig 
overlegd worden met de ALV.  
Dhr. Jan van der Heijden: Blijf als OPR alert op het proces. Blijf scherp en kritisch, maar wel 
opbouwend. 
 
Als er nog vragen zijn voor het bestuur dan kunnen deze altijd gesteld worden. Bundel de vragen 
en zet ze door via de mail. Als er behoefte aan is komen het bestuur de volgende OPR weer een 
nadere toelichting geven op het proces. 
 
Mevr. Ellen van de Berkmortel geeft aan dat de OPR er behoefte aan heeft om regelmatig op de 
hoogte gehouden te worden.  
 

4. Mededelingen OPR 
 
Vacatures:  
Sanne Thijsma heeft aangegeven dat zij zich gaat terugtrekken als OPR ouderlid. Zij heeft nog niet 
deelgenomen aan OPR-vergaderingen.  
Bouke Konings gaat stoppen met ingang van het nieuwe schooljaar. 
 
Hierdoor ontstaan 2 OPR vacatures voor de oudergeleding 
Er stonden nog 3 openstaande OPR vacatures voor de personeelsgeleding. 
 
Op dit moment gaat de OPR niet actief werven. Er is onlangs een promotiefilm uitgekomen. 
Op het einde van het schooljaar wordt het werven weer opgepakt. 
Wie wil deelnemen aan de verkiezingscommissie? (Kan per mail op gereageerd worden) 
 
Communicatie: 
Als OPR willen we meer laten zien wat we doen als OPR en waar we voor staan. Het SWV brengt 
maandelijks een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt breed uitgebracht en wordt veel en goed 
gelezen. Als OPR willen we hier regelmatig een bijdrage aan leveren. Aan de OPR leden wordt 
gevraagd wie dit op zich wil nemen. 
 
Mevr. Jolyne Beaumont geeft aan om dit op te willen pakken. Jolyne geeft wel aan dat ze wel 
graag wil dat haar bijdrage nog wordt doorgenomen.  
De nieuwsbrief en de ingezonden stukken worden nog altijd geredigeerd.  Mogelijkheid wat ook 
genoemd is om de nieuwsbrief maandelijks te benutten om een OPR lid zich te laten voorstellen. 
Hierbij kan meegenomen worden wat de persoonlijke drive is en wat voor die persoon het belang 
van de OPR is. Hieraan kan informatie toegevoegd worden van recente activiteiten van de OPR. 
 
Op de website wordt een apart deel opgenomen voor de OPR.  
 
Mevr. Marielle Berende geeft aan dat we als OPR op meerdere gebieden meer aan de 
communicatie willen doen. Het verzoek is dan ook om een commissie hiervoor op te richten. Aan 



 

  Pagina 4 van 8 

4 

de OPR leden wordt gevraagd wie nog meer wil 
deelnemen aan de commissie communicatie. (Kan per mail op gereageerd worden) 
 
Marielle Berende geeft aan dat de OPR graag wil weten wat de achtergronden zijn van de 
deelnemers. Wat is je werkachtergrond. Welke ervaringen heb je? Door dit te weten kunnen we 
deze ervaringen inzetten voor de OPR. Deze informatie is niet voldoende verkregen uit de 
enquêtes. De leden zullen hier nog verder op bevraagd worden. 
 
Extra OPR-vergadering: 
Voor 29 april 2021 is een extra OPR-vergadering ingepland. Er zijn veel zaken te bespreken. Er 
speelt veel waarbij de rol van de OPR belangrijk is.  
 
Voor het komende schooljaar zullen er meer OPR-vergaderingen ingepland gaan worden.  
De OPR wil ruimte om meer inhoudelijk op onderwerpen in te gaan. 
 

Mededelingen vanuit het SWV: 
De mededelingen zijn vooraf aan de OPR toegestuurd. 
 
Kort: 

- Afscheid mevrouw Fanny Cornelissen. Een deel van haar werkzaamheden is overgenomen door 
mevrouw Rian Kuepers. Mevrouw Proenings zorgt voor de agenda en de verslaggeving van de 
OPR. De verkiezingen zullen gaan verlopen via mevrouw Rian Kuepers. 

- Overlijden zoon Monika Fun. We hebben een kaart van haar ontvangen om iedereen te bedanken 
voor het medeleven en steun. 

- Ondersteuningsplan: in het kort is het proces doorgestuurd. De voorbereidingen zijn onderhanden. 
We kunnen meer concreet vertellen als de kadernotitie gereed is. Deze zal tijdens de ingelaste 
vergadering van 29 april besproken worden. 

- Onderzoek BCO: betreft een onderzoek naar de verwijzingen SBO en SO. Het betreft een 
verdiepend onderzoek. De respons op de gestelde vragen bij de schoolbesturen is hoog. Verder 
wordt er maandelijks een overzicht gestuurd naar de schoolbesturen met de TLV aanvragen. 
Uitgangspunt hierbij blijft dat we willen uitgaan van wat het kind nodig heeft. 
We constateren een stijging van TLV aanvragen bij de schoolbesturen. De aanvragen TLV via het 
SWV (onderinstroom en zij-instroom) dalen licht. Het is nog te vroeg om een conclusie te trekken, 
maar de daling zou veroorzaakt kunnen worden door het inzetten op de aansluiting voor- en 
vroegschools richting school. 

- Overgang van PO naar VO. Er zijn extra vergaderingen ingepland om nog nadrukkelijker in te 
zoomen op de aansluiting van kinderen als ze van PO naar VO gaan. 

- Competentiewijzer. Op onze website is informatie te vinden m.b.t. de overgang van PO naar VO. 
Ook is een competentiewijzer voor ontwikkeld. Deze is vanaf heden ook digitaal beschikbaar.  

- Onze website is vernieuwd. De informatie is geactualiseerd. We ontvangen graag feedback op 
onze website. Als bepaalde zaken lastig vindbaar zijn dan horen wij dat graag. Ook als informatie 
wordt gemist ontvangen we graag een signaal. 

- Bovenmatige reserves SWVen: Er zijn diverse SWVen waar sprake is van een flinke financiële 
reserve. Het Ministerie heeft hier vragen over gesteld en er is vanuit de overheid aan de SWVen 
gevraagd om een gezamenlijk plan op te stellen hoe deze bovenmatige reserves worden besteed. 
Als het plan niet zou zijn goedgekeurd was er sprake van een generieke korting op de bekostiging. 
Inmiddels is het gezamenlijke plan goedgekeurd. Het vervolg is dat de SWVen ieder een 
individueel plan voor 1 mei in moeten dienen. Bij het SWV Helmond Peelland PO is er sprake van 
bovenmatige reserves maar deze zijn marginaal te noemen. Bovendien lag er al een 
bestedingsplan. Het individueel plan voor het SWV m.b.t. de reserves is beschreven. Deze wordt 
besproken in het bestuur. Vervolgens wordt deze besproken met de ALV en de OPR.  
 

5. Verslag 8 december 2020 
Verslag wordt vastgesteld. 
 

6. Ouderbetrokkenheidsmonitor – Oudersteunpunt  
De OPR leden hebben de tussentijdse resultaten van de oudertevredenheidsmonitor 2020-2021 
ontvangen. Het betreft een tussentijds resultaat. Na afloop van het schooljaar 2020-2021 volgt een 
uitgebreid rapport met aanbevelingen. 
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Uit deze tussentijdse analyse zijn aandachtspunten 
opgepakt. Opmerkingen van ouders richting scholen zijn doorgestuurd naar de betreffende 
schoolbesturen. Doel hiervan is om ervan te leren en het proces te verbeteren. 
Met de OPR is besproken om de monitor uit te breiden met een nameting. We willen ook graag 
weten hoe ouders naar het proces kijken als het kind is geplaatst op de betreffende SBO of SO-
school na ongeveer 3 maanden. 
 
Ingrid Gijsbers: Klopt het dat de vragen niet van toepassing is voor SBO/SO scholen. 
Erik Wissink: Dat klopt. De monitor is gebaseerd op de TLV procedure van basisonderwijs naar 
SBO en SO. 
We nemen het idee mee om ook herbeoordelingen te gaan betrekken in de monitor en de TLV 
aanvragen van SBO naar SO. 
De nameting komt terug in een OPR-vergadering. 
 
De resultaten uit de tussentijdse analyse worden door middel van een presentatie toegelicht. Deze 
presentatie is toegevoegd aan de notulen. 
 
Oudersteunpunt:  
In het jaarplan 2020-2021 hebben we opgenomen dat we de mogelijkheden voor een 
ouderplatform nader willen onderzoeken. In november 2020 werden de verbetermaatregelen van 
Arie Slob gepresenteerd. Een van de verbetermaatregelen voor passend onderwijs was het 
opzetten van een oudersteunpunt. 
We sluiten dus al volledig aan op de gepresenteerde verbetermaatregelen. 
Om dit oudersteunpunt te ontwikkelen willen we een commissie in gaan richten. We willen vragen 
wie van de OPR leden hierin wil participeren. Als SWV hebben wij nog geen kaders waaraan een 
oudersteunpunt zou moeten voldoen. We willen daarvoor de ruimte laten bij de commissie. 
 
Vanuit de OPR leden volgen de volgende aanmeldingen: Inge Jeurissen, Jolyne Beaumont en 
Stefanie Arts. 
Vanuit het SWV zal het initiatief genomen worden om een afspraak te maken. Vanuit het SWV zal 
een “projectleider” worden geleverd om de commissie vorm te geven.  

 
7. Thema-avond ouders 

Als SWV willen we minimaal 2 keer per jaar een thema-avond organiseren voor ouders. Door de 
beperkingen m.b.t. de Corona pandemie heeft er nog geen thema-avond plaatsgevonden. 
Vanuit de leden worden de volgende thema’s benoemd: 

- Hechtingsproblematiek 
- Autisme 
- ADHD 
- Hoogbegaafdheid 
- Taalontwikkeling en meertaligheid 
- Sensorische verwerking 
- Gevolgen van het thuisonderwijs 

 
Het idee wordt geopperd om een informatiemarkt te organiseren waarbij ouders d.m.v. workshops 
en informatiestands zich kunnen informeren over diverse onderwerpen. Dit idee wordt 
vastgehouden voor het volgende schooljaar. 
 
De 2 thema’s die worden georganiseerd voor dit schooljaar zijn 

- Autisme 
- Hoogbegaafdheid 

 
Voor de voorbereiding is ook hier een deelname van OPR leden gewenst. 
Wie wil participeren in de voorbereiding voor de Thema-avond Hoogbegaafdheid? (kan per mail 
aangegeven worden) 
 
 

8. Rondvraag 
 
Geen vragen voor de rondvraag 
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Acties uit het OPR overleg van 10 maart 2021 
 

- Vragen over de ontwikkelingen m.b.t. Governance kunnen gesteld worden aan het bestuur. Graag 
per mail aangeven. 

- Het bestuur wordt voor 29 april 2021 uitgenodigd om de OPR bij te praten over de ontwikkelingen 
- Deelname aan de verkiezingscommissie OPR: Wie wil hieraan deelnemen? Graag per mail 

aangeven. 
- Deelname aan de commissie communicatie: Wie wil hieraan deelnemen? Graag per mail 

aangeven. 
- Thema-avond Hoogbegaafdheid: Wie van de leden wil meehelpen met de voorbereiding van de 

thema-avond. Graag per mail aangeven. 
- Oudertevredenheidsmonitor: aanvullen met vragen m.b.t. herbeoordelingen en een TLV aanvraag 

van SBO naar SO. Actie Erik Wissink 

 
Vragen en aanmeldingen voor de commissies kunnen per mail p.proenings@swv-peellandpo.nl 
  

mailto:p.proenings@swv-peellandpo.nl
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Besluiten    

    Door: Datum: 

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

Leden 
OPR 

8-12-
2020 

20.12 Instemming begroting 2021 OPR 
8-12-
2020 
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