
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPR leden   Ouder-personeel School   Schoolbestuur 

Marielle Berende  Ouder – voorzitter Mondomijn   QLIQ 

Ellen van den Berkmortel Personeel – voorzitter Antoon v. Dijkschool SSOE 

Esther Schepers  ouder   De Lindt  OBS Helmond 

Rieke Rietema   ouder   Mondomijn  QliQ 

Chris van Asten   ouder   De Driehoek  PlatOO 

Marloes Drossaers  ouder   ’t Schrijverke  PlatOO 

Jolyne Beaumont  personeel  De Driehoek  PlatOO 

Angelique Heesakeers  personeel  Emiliusschool  Emiliusschool 

Nynke Postuma   personeel  De Ranonkel  PlatOO 

Fransje Kuijten   personeel  Zuiderbos  Zuiderbos 

 

Aanwezig (SWV): 

Erik Wissink   Directeur-bestuurder 

Patty Proenings   Beleidsmedewerker kwaliteit (notulist) 

 

Afwezig: 

Rieke Rietema 

Jolyne Beaumont 

Nynke Postuma 

Marloes Drossaers 

Rian Kuepers 

 

 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. Ellen wordt van harte gefeliciteerd 

met haar verjaardag vandaag. 

 

Verslag vorige vergadering (12 juli 2022) 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 
 

Mededelingen 

Voorzitterschap van Marielle en Ellen stopt aan het einde van het schooljaar. Ze doen een oproep aan 

de leden om na te denken over het overnemen van het voorzitterschap. Er kan altijd contact 

opgenomen worden met Marielle of Ellen om nadere informatie te ontvangen over het voorzitterschap. 

Actie: allen nadenken over opvolging voorzitterschap volgend schooljaar. 

 

 

VERSLAG OPR VERGADERING SWV HELMOND-PEELLAND 

PO 
      
Datum:   13 oktober 2022 

Tijdstip:   19.30 – 21.30 uur 

Locatie:    Vergaderzaal Antoon van Dijkschool  
   

  



 
 

 

 

De directeur-bestuurder licht de vooraf toegestuurde mededelingen mondeling toe.  

Er worden verhelderingsvragen gesteld over de rol van de thuiszitterscoördinator.  

Directeur-bestuurder licht toe dat deze rol vooral verbindend zal zijn. Een functionaris die alle lijntjes 

aan elkaar verbindt als het gaat om een thuiszitter (school, zorg, leerplichtambtenaar, ouders, kind). Het 

komt te vaak voor dat kinderen tussen wal en schip belanden 
 

Onderzoek naar verwijzingen SBO en SO:  

SWV’en uit de regio en de gemeente Eindhoven hebben een opdracht verstrekt voor het uitvoeren van 

een onderzoek naar de verwijzing van kinderen naar SBO en SO scholen in deze regio. Het onderzoek is 

afgerond. De resultaten uit het onderzoek zijn nog niet openbaar gemaakt. Uit het onderzoek blijkt een 

relatie tussen de Brainportregio en de toename van verwijzingen naar SO scholen. (met name cluster 3 

scholen). Deze regio kent in verhouding veel arbeidsmigranten, expats en vluchtelingen. Taalproblemen 

– NT2 vraagt daardoor om meer ondersteuningsvragen. Er zijn contacten gezocht met ASML om samen 

te kijken wat we kunnen doen voor deze doelgroep en de ouders hiervan. Ook Gemeente Eindhoven en 

Helmond zien de problematiek. Eindhoven heeft al toezeggingen gedaan om financieel te ondersteunen. 

We gaan ook richting OCW een signaal afgeven. 

 

Oudersteunpunt 

Oudersteunpunt; hoe kijken de OPR leden naar onderstaande vragen:  

(Denk hierbij aan je eigen expertise maar ook die van jouw netwerk) 

- Hoe kunnen we het oudersteunpunt doorontwikkelen naar een ouder- en jeugdsteunpunt? 

- Hoe maken we het oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO dynamischer? (incidenteel/structureel) 

Hoe komen we tot een goede bezetting van de werkgroep? 

 

Arie Boertjes van het SWV geeft een toelichting op de stand van zaken van het oudersteunpunt (OSP): 

Het ouder- en jeugdsteunpunt is één van de verbetermaatregelen van Minister Slob naar aanleiding van 

een evaluatie passend onderwijs in 2020. Samenwerkingsverbanden dienen ouder- en 

jeugdsteunpunten op te richten. SWV’en hebben hier onlangs incidenteel middelen voor ontvangen. 

Inmiddels heeft OCW een handreiking opgesteld die kan bijdragen aan het opzetten van een 

oudersteunpunt. SWV Helmond Peelland PO is als een van de eerste uit het land aan de slag gegaan met 

het opzetten van het oudersteunpunt. We worden vaak als voorbeeld genoemd bij bijeenkomsten en 

daar mogen we heel trots op zijn. Het is echter nodig om het oudersteunpunt uit te breiden met een 

jeugdsteunpunt en het meer dynamisch te laten zijn. Tevens zien we problemen met de bezetting van de 

werkgroep. De drie OPR leden die zich verbonden hadden aan het oudersteunpunt zijn inmiddels 

gestopt. We hebben 1 OPR lid bereid gevonden om te participeren in de werkgroep. Dat is te weinig om 

de werkzaamheden goed voort te kunnen zetten. Een oproep om leden te werven voor de werkgroep 

heeft tot heden niks opgeleverd.  

We zijn het erover eens dat het goed functioneren van het OSP vraagt om een goede bezetting en 

borging. Het vraagt ook om professionaliteit. Hoe kunnen we de organisatie, professionaliteit en borging 

van het OSP garanderen? Het vraagt om een structurele oplossing. Als OPR willen we hier een voorstel 

voor opmaken om deze vervolgens voor te leggen aan de directeur bestuurder van het SWV. 

 

Er zijn vele ideeën om het jeugdsteunpunt in te richten.  

- Het maken van portretten van kinderen (via animaties) met diverse kindkenmerken. Het doel 

daarvan is dat kinderen zich hierin kunnen gaan herkennen zonder er direct een label aan te 

hangen. 

- Het idee om te gaan werken met enquêtes bij kinderen om het gesprek aan te gaan over hoe 

kinderen tegen passend onderwijs aankijken.  

- Veel schoolbesturen kennen een kinderraad. Daar kan een link mee gezocht worden. 



 
 

 

 

- Marielle geeft aan dat Coen Haver (maker van de promotiefilm van de OPR) bekend is met 

TikTok. Dit spreekt kinderen aan. Wellicht een idee om in te zetten voor het jeugdsteunpunt. 

 

Arie refereert naar een symposium dat hij heeft bezocht op 11 oktober. Ook daar werden positieve 

uitlatingen gedaan over het SWV Helmond Peelland PO. Ook de website van het OSP werd daar 

gepresenteerd. Duidelijk was dat alle deelnemers struggelen met het begrip jeugdsteunpunt. 

 

Ellen van de Berkmortel geeft aan dat zij onderzoek heeft gedaan naar communicatie bij kinderen. Het 

OSP kan een beroep op haar doen voor nadere informatie. 

Actie: Voorstel opmaken door OPR (huidige werkgroep) voor directeur-bestuurder. 

 

 

OPR in relatie tot scholenkringen 

- Verdeling OPR leden in de scholenkringen 

Vacatures OPR en aspirant lid 

2 personen hebben zich aangemeld om te willen deelnemen aan de OPR. Er zijn op het moment echter 

geen vacatures. Het nieuwe reglement is onlangs definitief vastgesteld. We willen niet afwijken van het 

reglement. Scholenkringen dienen bij een openstaande vacature zelf een lid aan te dragen.  

 

1. Het aantal zetels in de OPR bedraagt 10; ingevuld door: 

a. 1 lid uit Scholenkring Helmond 1 

b. 1 lid uit Scholenkring Helmond 2 

c. 1 lid uit Scholenkring Asten/Someren 

d. 1 lid uit Scholenkring Deurne 

e. 1 lid uit Scholenkring Nuenen/Laarbeek 

f. 1 lid uit Scholenkring Heeze/Geldrop-Mierlo 

g. 1 lid uit Scholenkring Gemert-Bakel/Boekel 

h. 3 leden uit de SO-scholen binnen het SWV 

2. De aantallen leden uit de ouder- en personeelsgeleding zijn altijd aan elkaar gelijk.  

 

- Hoe te beginnen als OPR lid in een scholenkring? 

Het is lastig om dit onderwerp op dit moment te bespreken. De scholenkringen zijn nog volop in 

ontwikkeling. Er is een scholenkring die voor de eerste keer bij elkaar moet komen. Als de 

scholenkringen meer staan is het tijd om het gesprek aan te gaan over de rol van OPR lid binnen een 

scholenkring. We blijven dit onderwerp agenderen voor de OPR vergaderingen. 

Actie: hoe te beginnen als OPR lid in een scholenkring als agendapunt voor de volgende vergadering. 

 

Organisatie informatieavond (met workshops) door de OPR voor (G)MR leden (samenstellen werkgroep) 

De OPR wil via het OSP een avond organiseren voor ouders. We denken aan een informatiemarkt met 

diverse informatiestands over alles wat met passend onderwijs voor en door ouders te maken heeft. 

Deze avond kunnen we ook gebruiken om ouders te werven voor het OSP. We hebben de voorkeur om 

deze avond te koppelen aan de week van het passend onderwijs. De organisatie van zo’n avond vraagt 

om een werkgroep. Er zullen belangenverenigingen uitgenodigd moeten worden en het vraagt om een 

flinke organisatie. Esther Scheepers geeft aan dat zij wil participeren in deze werkgroep. Planning van 

deze avond maart/april 2023. 

 

Er wordt een werkgroep ingericht voor het organiseren van deze informatieavond. Deelnemers in deze 

werkgroep zijn, Rian (namens het SWV), Esther, Marielle en Fransje. 

Er wordt al gesproken over 5 workshops: 

- Wat is het SWV? 



 
 

 

 

- Wat is de OPR? 

- Hoe is het financieel geregeld? 

- Wat is het OSP? 

- Wat is de rol van de gedragsdeskundigen van het SWV? 

 

Planning bijeenkomst februari 2023. 

 

Financiën 

Patty Proenings geeft een toelichting op de tussentijdse rapportage en het nieuwe voorstel 

allocatiebeleid. De presentatie wordt toegevoegd aan het verslag. 

 

Actielijst 13 oktober 2022 
  Onderwerp: Door: Datum: 

220404.01 Advies OPR voordat definitie basisondersteuning wordt 

vastgesteld 

Rian 31-12-2022 

221013.01 Overname voorzitterschap OPR 2023-2024. Wie neemt over? Allen feb-23 

221013.02 Werkgroep informatiemarkt ouders. Wie wil deelnemen? Allen z.s.m. 

221013.03 Agendapunt volgende vergadering: hoe te beginnen als OPR lid in 

een scholenkring 

Rian 11-01-2022 

221013.03 Voorstel organisatie oudersteunpunt huidige 

werkgroep 

z.s.m.  

 

Besluitenlijst: 

  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 

22.04 Instemming ondersteuningsplan 2022-2026 OPR 4-4-2022 

22.05 Vaststelling OPR reglement OPR 11-5-2022 

22.06 Instemming jaarverslag en jaarrekening 2021 OPR 11-5-2022     

 

 


