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NOTULEN  OPR  SWV HELMOND PEELLAND PO   

        

Datum: Woensdag 9 maart 2022   

Tijdstip: 19:30 - 21:30 uur    

Locatie:  Vergaderzaal Antoon van Dijkschool   

        

    
        

Aanwezig:       

Marielle Berende, Ellen van den Berkmortel, Esther Schepers, Rieke Rietema, Marloes Drossaers, Mark van den 
Broek, Bianca Leenders, Angelique Heesakkers  

        

Afwezig:       

Inge Jeurissen, Stefanie Aarts, Chris van Asten, Jolyne Beaumont, Nynke Postuma en Fransje Kuijten  

        

Aanwezig SWV:     

Jos Gerards, Patty Proenings en Rian Kuepers   

        

Afwezig SWV:     

Erik Wissink   

        

Notulist: Rian Kuepers      

        

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Mededelingen:  
- Organisatie thema-avonden vanuit het oudersteunpunt/stand van zaken oudersteunpunt. 

Vanuit het oudersteunpunt worden de informatieavonden georganiseerd, vormgegeven in 
de huisstijl van het steunpunt. Er zijn nu 2 avonden gepland en er zijn tot nu toe aanzienlijk 
meer aanmeldingen en denken dat het oudersteunpunt hieraan bijdraagt. Landelijk wordt 
ons steunpunt al als voorbeeld gezien. Aandachtspunt uit het veld: kritische opmerking van 
het werkveld dat een school het ervaart als het passeren van de school. Belangrijk voor de 
werkgroep is om de brug naar de scholen duidelijk te communiceren, zodat dit voor de 
scholen duidelijk is. Deze opmerking zal doorgegeven worden aan de werkgroep.  
  
 

- Planning bijeenkomsten OPR: op 24 maart a.s. is er een themabijeenkomst die in het 
teken staat van het ondersteuningsplan. Advies vanuit het rapport van Puck Dinjens was 
om 2x per jaar een bijeenkomst te organiseren met OPR, ALV, RvC en stafbureau. Het is 
een ochtend van ontmoeting/verbinding, waar we samen in gesprek willen over de 
speerpunten van het ondersteuningsplan. Mooie positionering voor de OPR om hierbij aan 
te sluiten. Wie kan/wil hierbij aansluiten namens de OPR? Secretariaat zal nog een mail 
versturen voor aanmelding. 

- Stand van zaken BAC: 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden en de OPR heeft daar zijn 
positie goed kunnen innemen. De 2e ronde staat gepland voor 16 maart 2022. De 
procedure wordt extern begeleid. 

 
3. Verslag vorige vergadering 13 januari 2022 

Het verslag wordt vastgesteld. We spreken af dat er een aangepaste versie op de website wordt 
geplaatst.  
 

4. Jaarverslag 2021 OPR 
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Dit jaarverslag is voor de eerste keer geschreven op 
kalenderjaar. In de nieuwe opzet van het jaarverslag de samenstelling van de OPR en eventuele 
budgetten meenemen. Deze zijn wel opgenomen in het jaarverslag van de OPR. Verder geen 
opmerkingen over het jaarverslag.  
 

5. Bespreking concept ondersteuningsplan 
De stand van zaken en het gelopen proces wordt toegelicht. De consultatiebijeenkomsten hebben 
goede input opgeleverd voor het ondersteuningsplan. Uiterlijk 1 mei 2022 moet het plan 
goedgekeurd bij de inspectie liggen. In deze vergadering wordt gevraagd naar herkenning bij 
de OPR leden van de geleverde input en of het plan helder en goed verwoord is. Nu nog 
meningsvormend en later wordt de OPR voor instemming gevraagd.  
In groepjes worden de speerpunten besproken en de volgende punten worden benoemd:  

- Hoofdstuk principes koppelen aan de hoofdstukken. 
- Duidelijk maken waar de regie ligt van het stafbureau en schoolbesturen (scholenkringen). 
- Terugplaatsing: betere formulering; zit een kind passend? 
- Plan straalt ambitie uit en wordt positief ontvangen en is duidelijk preventiever aan de 

voorkant dan het vorige OP. Steeds meer een toonaangevend SWV. 
- Kind, leerkracht, klas is aan de schoolbesturen. 
- HB is belangrijk, maar wordt in verhouding met andere problematieken misschien iets te 

vaak genoemd. 
- Betrokkenheid vergroten: is echt iets voor de scholen (domein 4). 
- Doorgaande lijn PO-VO; iets duidelijker de vroegschoolse leeftijd aangeven, niet 0-13 

maar 2-13 jaar. Het gaat met name over de afstemming van het VVE verhaal in de leeftijd 
peuter-kleuter met daarbij een warme overdracht van vroegschool naar kleuterklas. 
Voegsignalering belangrijk om te kunnen kijken naar een passende ondersteuning en de 
samenwerking hierbij met gemeenten. 

- Thuiszitters: thuisnabij staat niet expliciet vermeld, dit zou wel het streven moeten zijn. 
- Thuiszitters: Steviger benoemen dat het SWV wil weten wie er thuis zit. 
- Speerpunt 3: Kans!overleg beter profileren. Wat merk je ervan als kind: altijd positief vanuit 

de dingen die het kind wel kan gaan communiceren, als voorwaarde voor je communicatie. 
- Wanneer kind op school kan blijven: hierbij vermelden dat het een besluit is in 

samenspraak tussen ouders en school. 
- Omdat het duidelijk beschrevenm met een prettige nuance waardoor het voor de OPR 

goed meetbaar is en men hierin goed hun rol/taak kunnen pakken. 
- Stuk geschreven vanuit het kind sterk gekozen. 

 
Instemming ondersteuningsplan door OPR: de samenvatting van de bovenstaande punten worden 
naar alle OPR leden gestuurd. Alle leden kunnen schriftelijk nog aanvullingen doorgeven. Wanneer 
er fundamentele wijzigingen komen worden deze gemeld. Er wordt nog een digitale bijeenkomst 
(april) ingepland om te komen tot instemming. Op het format van instemming kunnen eventueel 
nog aanvullende punten worden geformuleerd. 
 

6. Stand van zaken scholenoverleg in relatie tot rol/betrokkenheid bij de kringen 
De bestuurder licht de stand zaken toe over het scholenoverleg. Na vaststelling in de ALV van 15 
maart 2022 van de notitie scholenoverleg, wordt er een voorstel gemaakt voor de 
vertegenwoordiging van de OPR. Dit zal op de volgende OPR vergadering terugkomen als 
agendapunt.  
 

7. Communicatie; wat wordt gecommuniceerd in nieuwsbrief SWV 
In de nieuwsbrief zal vermeld worden dat we deze bijeenkomst vooral bezig zijn geweest met het 
finetunen van het ondersteuningsplan. 
 

8. Rondvraag 
Aan het einde van het schooljaar heeft Mark van den Broek geen kinderen meer op een school in 
het SWV en eindigt daarmee zijn OPR deelname. 
 
Acties 

   

    Door: Datum: 

220309.01 Opmerking oudersteunpunt meenemen in werkgroep Rian 15-3-2022 

220309.02 Mail OPR leden: aanmelding themabijeenkomst en opmerkingen OP Rian 15-3-2022 
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220309.03 Digitale bijeenkomst inplannen (april) voor instemming OP Rian 15-3-2022 

220309.04 Agendapunt volgende vergadering: OPR leden in relatie tot 
scholenkringen 

Rian 11-5-2022 

220113.04 Navraag beheerder LDOS m.b.t. opmerkingen 
ouderbetrokkenheidsmonitor 

Rian/Patty 31-1-2022 

220113.05 Evt. deelname beheer en thema’s filmpjes voor oudersteunpunt 
doorgeven aan werkgroep 

Allen 9-3-2022 

    

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 

 


