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NOTULEN  OPR  SWV HELMOND PEELLAND PO   

        

Datum: Dinsdag 14 september 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 

Ingrid Gijsbers ouder ?? ?? 

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 Donderschool GOO 

Ellen van den Berkmortel personeel - voorzitter Antoon Van Dijkschool  SSOE 

Angelique Heesakkers personeel Emiliusschool Emiliusschool 

Nynke Postuma personeel De Ranonkel PlatOO 

14 OPR leden  
  

Jeroen v.d. Waterbeemd  personeel???? Zuiderbos Helmond Zuiderbos 

        

Aanwezig:       

Marielle Berende, Inge Jeurissen, Rieke Rietema, Jolyne Beaumont, Ellen van de Berkmortel, Angelique Heesakkers, 
Mark van den Broek, Nynke Postuma 

        

Afwezig:       

Esther Schepers, Stefanie Aarts, Bianca Leenders, Chris van Asten, Ingrid Gijsbers, Marloes Drossaers, Jeroen v.d. 
Waterbeemd 

        

Aanwezig SWV:     

Jos Gerards, Patty Proenings   

        

Afwezig SWV:     

Erik Wissink   

        

Notulist:    Patty Proenings   

        

 
 

1. Opening van de vergadering 
Marielle Berende opent de vergadering. Dit is de eerste vergadering van het schooljaar 2021-2022.  
Over en weer wordt uitgesproken hoe fijn het is om elkaar fysiek te kunnen treffen. 
 
Het is niet duidelijk of Jeroen van de Waterbeemd structureel Anne Dovens vervangt vanuit 
Zuiderbos. Het e-mailadres van hem werkt niet meer. Reden om Jeroen als vraagteken bij de 
leden te plaatsen. Patty Proenings gaat na bij Zuiderbos of Jeroen nog werkzaam is bij Zuiderbos. 
 
Marloes Mooren heeft aangegeven te stoppen als OPR lid i.v.m. privé omstandigheden. 
Marloes Drossaers was vorige schooljaar OPR lid personeel vanuit de Eenbes. Inmiddels is zij 
werkzaam bij De Berkenschutse. Zij blijft als OPR ouderlid. 
De voorzitters vragen aan de OPR of er bezwaar is tegen deze wisseling. 
De leden hebben geen bezwaar. 
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Ingrid Gijsbers blijft ook als OPR ouderlid, i.p.v. als personeelslid. 
De mutaties zijn aangegeven in de kop van deze notulen 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen: 
- In de route “toewerken naar een nieuw ondersteuningsplan 2022-2026” zijn ook bijeenkomsten 

opgenomen voor ouders. Deze bijeenkomsten worden gehouden op 8 en 22 november. De 
uitnodigingen worden nog verstuurd. De uitnodigingen worden gestuurd naar de scholen met het 
verzoek deze door te zetten naar de ouders. De bijeenkomsten worden ook aangekondigd via de 
nieuwsbrief van het SWV.  Het bestuur verzoekt de OPR om deze bijeenkomsten kenbaar te 
maken bij personeel en ouders. 
(procesgang route ondersteuningsplan wordt toegevoegd aan deze notulen) 

- Afscheid oud leden: Erik Wissink neemt contact op met oud leden die geruime tijd werkzaam zijn 
geweest voor de OPR en waar nog geen formeel afscheid voor is georganiseerd (i.v.m. de 
Corona). De oud leden krijgen een lunch aangeboden. 
 
Afscheid algemeen: We spreken af dat een afscheid direct na de laatste vergadering van het 
betreffende lid wordt georganiseerd om te voorkomen dat er een te lange tijd overheen gaat. 
 

4. Verslag vorige vergadering 10 juni 2021 ter vaststelling 
De naam van Nynke Postuma staat foutief vermeld. Dit wordt gecorrigeerd. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Patty Proenings: De opgehaalde input en de nagezonden antwoorden door OPR leden n.a.v. 
agendapunt 10 (Domeinen en de relatie met het ondersteuningsplan) zijn verzameld en zijn ter 
informatie toegevoegd aan de agenda. De opgehaalde input wordt verwerkt in het 
ondersteuningsplan.  
 

5. Stand van zaken benoemen leden Raad van Commissarissen 
 
Mark van den Broek en Esther Schepers nemen zitting in de BAC voor de Raad van 
Commissarissen. 
Mark van den Broek geeft een update m.b.t. de stand van zaken. 
 

• Samenstelling BAC. Berend de Redder heeft namens Stichting Eenbes zitting genomen in de BAC; 
na de overdracht bij Eenbes (1 augustus) zal Marcel Reulen de rol in de BAC van Berend 
overnemen. 

• Het proces: 
o De vacatures worden online gezet. 
o Einde werving en search vrijdag 17 september 
o Overleg BAC voorbereiding eerste gespreksonderwerp op maandag 20 september (12-14 uur, 

kantoor Beteor, Eindhoven). 
o Eerste gespreksonderwerp op woensdag 22 september (8.30-12.00 uur, locatie idem) en 

donderdag 23 september (12-17.00 uur, locatie idem). 
o [Nb tussenperiode noodzakelijk i.v.m. voorwaarden afnemen Selector bij kandidaten] 
o Tweede gespreksronde op maandag 4 oktober (9-17, locatie idem). 
o Zo mogelijk komt BAC eind van de middag maandag 4 oktober tot een keuze en wordt dit in de 

loop van deze week vertaald in een uitgewerkt advies aan de ALV (geplande afronding advies 
uiterlijk vrijdag 8 oktober) 

• Er is een verzoek aan bestuurder/ALV om een afspraak te maken over besluitvorming in ALV 
zodat benoeming van de nieuwe RvC kan plaatsvinden per half/eind oktober. 
 
T.a.v. het profiel. De BAC maakt integraal gebruik van het door OPR/ALV 
goedgekeurde/vastgestelde profiel. Op een aantal punten wordt daarop een nadere duiding 
gegeven. 
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• belangrijke inhoudelijke thema's die in de nieuw RvC met 
drie leden vertegenwoordigd moeten zijn, zijn: 1. gevoel voor governance, 2. Financiën als 
sturingsinstrument en 3. Onderwijs (als sector) en onderwijskundig. [daarmee geen prioriteit voor 
HR en juridisch], verder is affiniteit met de regio een pre. Hierbij is aangegeven dat we van de 
RvC-leden verwachten dat ze vanuit de maatschappelijke rol van onderwijs boven de 
"stromingen/kleuringen" (openbaar, bijzonder, etc.) van instellingen kunnen staan - regenboog, 
inclusief. 

• Voor algemene competenties wordt gebruik gemaakt c.q. verwezen naar relevantie stukken VTOI-
NVTK (Governance Code). 
 
Tot slot we als BAC met Bart van Beteor gesproken over de huidige ontwikkelingsfase van ons 
SWV en wat wij zien als de belangrijkste opgaven voor de komende periode. Daarbij hebben we 
een accent gelegd op (operationeel) benoeming bestuurder en (strategisch) heldere dialoog over 
visie op passend onderwijs en die omzetten in krachtige instrumenten en financiële sturing. Mede 
vanuit ons beeld hierop en het gegeven dat we in de situatie zitten van een "startende RvC" 
hebben we uitgesproken dat we in de nieuwe RvC moeten beschikken over goede ervaring 
toezichthoudend/bestuurlijk. 
 
Mark van den Broek geeft aan dat de tijdsinvestering flink is. De BAC leden worden enkele 
dagdelen verwacht deel te nemen. Mark vraagt of hier een eventueel vergoeding tegenover staat. 
 
Het bestuur komt hierop terug. 
 

6. Thema-avond hoogbegaafdheid voor ouders en oudersteunpunt 
 
Hoogbegaafdheid thema avond: er is contact gelegd met de deskundige (Emilie Bartels), maar we 
willen even afstemmen wanneer en hoe we deze avond gaan insteken. 
De volgende onderwerpen zijn besproken om op te nemen in het programma: 
Stukje voor leerkrachten; begeleiding van HB'ers in het onderwijs 
Stukje voor ouders: Er komt een Peers for Parents groep in de regio (Steun voor ouders van 
HB'ers, en een cursus over de uitdagingen in opvoeding en onderwijs waar je tegenaan kunt 
lopen.) 
Stukje gericht op kinderen: over Connect, pas opgezette organisatie voor o.a. HB'ers die thuis zijn 
komen te zitten, waarbij ze zelf kunnen werken onder persoonlijke begeleiding aan eigen doelen 
en eventueel terugstroom naar onderwijs. 
 
In eerste instantie werd gedacht aan een datum in Oktober, voor de herfstvakantie, maar dit is niet 
meer haalbaar. We richten nu op november. Ook willen we het oudersteunpunt een platform geven 
tijdens deze avond, tegen die tijd zal de website daarvoor ook klaar zijn. 
  
Jolyne geeft als aanvulling op de onderwerpen, om ook informatie vanuit of over de gemeente mee 
te nemen. We gaan navragen aan Emilie of zij hier iemand voor weet. 
Nynke geeft aan dat zij zich ook aangemeld had voor de organisatie, dit is niet goed doorgekomen 
bij Marielle/Rieke, maar we zijn blij met de hulp en nemen haar mee in de verdere organisatie van 
de dag. 
 
Oudersteunpunt: Door de werkgroep oudersteunpunt zou deze vergadering een presentatie 
worden gegeven voor de OPR leden. Volgende week komt de werkgroep weer bij elkaar. De 
werkgroep is aan het onderzoeken hoe de website ingericht moet worden. Als er meer 
duidelijkheid is zal een de stand van zaken worden gepresenteerd. Het wordt opgenomen in de 
agenda voor de vergadering van 3 november. 

 
Ellen van de Berkmortel neemt het voorzitten van de vergadering over van Marielle Berende 
 

7. OPR Reglement – Concept 
Er is een concept OPR reglement opgesteld.  
Door het stafbureau van het SWV is een concept versie opgesteld. Deze versie is besproken met 
de voorzitters van de OPR. De bespreking gaf aanleiding tot enkele correcties in het reglement. 
Het reglement is na bespreking met de voorzitters voorgelegd aan de OPR voor een eerste reactie.  
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Op 3 november 2021 willen we het OPR reglement 
definitief vaststellen, zodat deze in kan gaan met ingang van 1 januari 2022. 
 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen over het concept reglement. 
 
Aangegeven wordt door de voorzitters dat het mogelijk is om schriftelijk te reageren op het 
reglement. 
 
 

8. Communicatie naar achterban 
We komen niet toe om dit agendapunt te behandelen. 
 
De OPR krijgt een stevige positie in het SWV. Dat wil zeggen dat de OPR ook vaker proactief 
wordt betrokken bij beleidsvoornemens.  
De betekent nog meer dat voor enkele onderwerpen een geheimhoudingsplicht geldt. Elke 
vergadering zal worden aangegeven waar wel en niet over gecommuniceerd kan worden met de 
achterband. 
 
 

9. Rondvraag 
Er wordt aangegeven dat de vergaderstukken laat zijn toegestuurd. Hierdoor was het voor enkele 
leden niet mogelijk om de stukken goed voor te bereiden. 
 
Het vooroverleg tussen stafbureau en de voorzitters staat een week voor de OPR vergadering 
gepland. Het vooroverleg zal voortaan 2 weken voor de vergadering plaatsvinden. Dit geeft de 
mogelijkheid om de stukken eerder toe te sturen. 
 
Er zijn geen rondvragen. De vergadering sluit om 22:00 uur. 
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Acties 

   

    Door: Datum: 

210914.01 Opmerkingen concept OPR reglement indienen bij voorzitters OPR OPR 
leden 

voor 3 nov. 
21 

210914.02 Vergoeding grote tijdsinvesteringen voor OPR. Er zijn geen afspraken 
over gemaakt. Zijn hier vergoedingen voor? 

bestuur voor 3 nov. 
21 

210914.03 Presentatie oudersteunpunt voor vergadering van 3 november werkgroep voor 3 nov. 
21 

210914.04 Vooroverleg 2 weken voor de OPR vergadering plannen Patty 15-9-2021 

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

210914.06 OPR lid vanuit Zuiderbos. Wel of geen deelname. Dit wordt nagevraagd. Patty 17-9-2021     

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 

 


