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NOTULEN  OPR  SWV HELMOND PEELLAND PO   

        

Datum: Woensdag 3 november 2021   

Tijdstip: 19:30 - 22:00 uur    

Locatie:  vergaderruimte Antoon van Dijkschool   

        

Naam OPR lid Ouder/Personeel School Schoolbestuur 

Marielle Berende ouder - voorzitter Mondomijn Qliq  

Esther Schepers ouder De Lindt OBSH Helmond 

Inge Jeurissen ouder Brandevoort OBSH Helmond 

Stefanie Aarts ouder De Vuurvogel Qliq  

Rieke Rietema ouder Mondomijn Qliq  

Chris van Asten ouder De Driehoek PlatOO 

Marloes Drossaers Ouder t Schrijverke PlatOO 

Mark van den Broek ouder St Jozefschool Geldrop Eenbes 

Jolyne Beaumont personeel De Driehoek. PlatOO 

Bianca Leenders personeel Petrus Dondersschool GOO 

Ellen van den Berkmortel Personeel - voorzitter Antoon van Dijkschool SSOE 

Angelique Heesakkers personeel  Emiliusschool Emiliusschool 

Nynke Postuma personeel De Ranonkel PlatOO 

Fransje Kuijten personeel Zuiderbos Zuiderbos 

    

14 OPR leden    

        

Aanwezig:       

Marielle Berende, Inge Jeurissen, Rieke Rietema, Jolyne Beaumont, Ellen van den Berkmortel, Angelique 
Heesakkers, Mark van den Broek, Nynke Postuma, Fransje Kuijten, Stefanie Aarts 

        

Afwezig:       

Bianca Leenders, Chris van Asten, Ingrid Gijsbers, Marloes Drossaers en Esther Schepers  

        

Aanwezig SWV:     

Erik Wissink, Jos Gerards, Patty Proenings en Rian Kuepers   

        

Afwezig SWV:     
   

        

Notulist:    Rian Kuepers   

        

 
1. Opening 

Ellen van den Berkmortel opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. OPR lid 
Fransje Kuijten stelt zich aan de vergadering voor. Ze is nu aanwezig als aspirant lid en werkzaam 
op Zuiderbos.  
 

4. Mededelingen 
- OPR reglement: er zijn geen opmerkingen meer binnen gekomen. Reglement kan echter nog niet  

vastgesteld worden i.v.m. de  clusterontwikkelingen.   
-  
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- Iedereen reglement goed doornemen, zodat dit dan definitief vastgesteld kan worden. Wordt 

toegevoegd aan de uitnodiging voor 2 december a.s. 
- Ingrid Gijsbers heeft aangegeven te willen stoppen als OPR lid.  

 
5. Verslag vorige vergadering 14 september 2021 ter vaststelling 

Angelique heeft een vraag over de samenstelling specialistenoverleg. Patty licht dit toe, maar deze 
samenstelling staat nu nog on hold. Verslag wordt vastgesteld. 
 

6. Vaststellen vergaderdata 2021/2022 

• Extra bijeenkomst 2 december: inhoudelijk themabijeenkomst ondersteuningsplan 
bijeenkomst samen met het stafbureau van het SWV. 

• 5 april: overleg RvC en OPR. Hierbij sluiten de voorzitters en 2 leden vanuit OPR aan. Als 
agendapunt meenemen voor vergadering 9 maart 2022 om input op te halen en te bepalen 
wie naast de voorzitters bij deze bijeenkomst aansluit. 

 
7. Jaarverslag OPR 2020/2021 

Jaarverslag OPR is omgezet van schooljaar naar kalenderjaar. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het 
jaarverslag. Erik Wissink geeft aan dat het fijn is dat er vanuit de OPR een jaarverslag wordt 
gemaakt. Het zou verder goed zijn om daarnaast vanuit de functie OPR een goede beschouwing 
toe te voegen, nu is het nog veelal een feitelijke beschrijving. 
 

8. Stand van zaken benoemen leden Raad van Commissarissen 
Mark van den Broek licht het proces toe: Hebben proces goed doorlopen en zijn unaniem tot een 
voordracht gekomen. Profielen van de leden vullen elkaar prima aan. Volgens de statuten stelt de  
OPR ook een kandidaat voor. Mark en Esther hebben voor Franca gekozen vanuit 
medezeggenschap. Het proces was nuttig om de vraag te stellen wat de rol is van de OPR en hoe  
de onderlinge verhoudingen zijn. Mooie positionering in de rol en in de functie van de OPR. Bij 
profiel directeur/bestuurder ook de mening van de OPR aan de voorkant inbrengen. Tijdsbelasting 
was fors, goed om hiermee vooraf rekening te houden. De Raad van Commissarissen hebben een 
benoemingsbrief gekregen en zijn per 1 november 2021 benoemd. Op 11 november a.s. zal de 
RvC als toehoorder aanwezig zijn bij de ALV vergadering. Dan wordt ook het 1e overleg met de 
RvC voorbereid met de volgende aandachtspunten: 

- Bespreken stand van zaken nieuwe governance structuur (aantal gevoeligheden, OPR 
zichtbaarder en belangrijker) 

- Opstellen profiel directeur/bestuurder en de procedure voor werving en selectie 
- Reglement bestuurlijk toezicht waarin de verhoudingen van bestuurder, ALV en RvC 

worden vastgelegd. Dit moet door de bestuurder, ALV en RvC worden vastgesteld. 
Op 11 november zal (waarschijnlijk) inbreng voor het profiel worden gevraagd aan de ALV. RvC 
haalt hierin als toehoorder informatie op. In het eerste overleg met de RvC zal deze opgehaalde 
informatie worden meegenomen in het vaststellen van het profiel. Er zal wel een “wervingsgroep” 
komen met daarin ook vertegenwoordiging vanuit de OPR. 
 

9. Ouderbijeenkomsten 8 en 22 november 2021 
Hoe bereiken wij de ouders van de scholen? Er is een infographic opgesteld, die wordt gedeeld 
met aanwezigen. Staat ook op website en in de nieuwsbrief. Aantal ouders benaderd maar zij zien 
niet de toegevoegde waarde van hun inbreng, SWV blijft te abstract voor hen. Oproep herhalen op 
social media door SWV en OPR en in eigen netwerk. Communicatie bij scholen blijft ook achter. 
Uitnodiging wordt niet door alle scholen doorgezet naar ouders en MR is vaak alleen gericht op 
eigen school. Ouderbetrokkenheidsmonitor is ook meegenomen. In deze communicatie kan het  
scholenoverleg in de toekomst een rol gaan spelen. Goed om de doelgroepen te benaderen die al 
contact hebben met SWV (TLV, Julius, Kans!overleg). Belangrijk om ook deze input vanuit het veld 
op te halen. Dit is voor deze bijeenkomsten niet gedaan, maar zeker goed om voor 
vervolgbijeenkomsten mee te nemen. 
  

10. Thema avond hoogbegaafdheid voor ouders 
Rieke Rietema: In januari zal er een avond over HB georganiseerd worden. We willen de 7 types 
van Betts & Neihart in beeld brengen. In de uitnodiging zullen de kenmerken van de profielen 
onder de aandacht gebracht worden. Vraag om deskundige in te huren, zal gefaciliteerd worden 
vanuit SWV. Ook het oudersteunpunt meenemen als organisator en goed nadenken over het  
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breed uitzetten van de uitnodiging, zodat we veel ouders en professionals gaan bereiken. 
Meenemen in nieuwsbrieven van de scholen. Benaming in de uitnodiging “kenmerken van 
(hoog)begaafdheid”. Verder is nog besproken om onderwijsprofessionals uit te nodigen, een 
platform te geven aan het oudersteunpunt en het geven van handvatten aan ouders. 
 

11. Oudersteunpunt, stand van zaken 
Inkoppers is gevraagd voor realisatie van de website. Website ziet er visueel aantrekkelijk uit. Nu 
vooral bezig met realisatie van de website door medewerkers SWV en Inkoppers. Streven is om in 
week 50 live te gaan. Volgende bijeenkomst van de werkgroep is op 24 november a.s. 
Van belang zijn: 

- De beheersbaarheid (interactie functie) 
- Relatie gaan leggen met VO, gemeenten en voorschoolse voorzieningen 
- Wegwijzerfunctie 

Nu wordt gedacht aan terugkoppeling via SWV en daarachter een pool van ouders/professionals 
die eigen ervaringen en expertise delen. Er is een leidraad verschenen die aangeeft dat het ook 
een jeugdsteunpunt moet zijn. Kijken hoe we de stem van het kind kunnen meenemen. Optie is het 
nadenken over een kinderraad. 
 

12. Communicatie naar achterban 
- Hoe gaan we dat doen? 
- Afspraken over communicatie 
Het is belangrijk dat we een open transparante dialoog met elkaar voeren en dat de OPR recht 
heeft om te weten waarom het meer tijd nodig heeft. Dit is in vertrouwen met elkaar gedeeld en het 
verzoek is om dit niet met derden te delen. 
 

13. Rondvraag 
Fransje Kuijten geeft aan dat ze graag als OPR lid wil blijven aansluiten. Patty zal haar een 
presentatie toesturen.  
 
Patty Proenings: Rian Kuepers is vandaag voor het eerst aangesloten bij het overleg. Zij zal met 
name de verslaglegging en versturen van de stukken over gaan nemen van Patty en zal in die 
hoedanigheid aan blijven sluiten bij de OPR overleggen. 
 
De vergadering sluit om 22:00 uur. 
 
 
Acties 

   

    Door: Datum: 

210914.05 Clusters/ondersteuningsplan rol OPR lid voor agenda 3 november 2021 Patty voor 3 nov. 
21 

211103.01 OPR reglement op agenda 2 december 2021 Rian 16-11-2021 

211103.02 Agendapunt voor 9-3-2022: input voor overleg RvC 5-4-21 en wie sluit 
naast de voorzitters aan. 

Rian 17-2-2022 

211103.03 Aanvullingen profiel directeur/bestuurder doorgeven aan voorzitters Allen 2-12-2021 

211103.04 Voor vergadering 13-1-22 RvC uitnodigen met begroting op agenda Rian/Patty 17-12-2021 
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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 

 


