
   
OPR jaarverslag schooljaar 2019/2020 

De OPR is in augustus in de volgende samenstelling gestart 

 Naam Geleding School Bestuur 

 1 Monika Fun, voorzitter personeel Emiliusschool 
(SO) 

St.Emiliusschool 

 2 Jolyne Beaumont personeel  De Driehoek  ST. PlatOO 

 3  Peter Verberne personeel Externe Dienst 
(SO) 

St. Speciaal 
Onderwijs en 
Expertisecentra 

 4 Marleen Keeris personeel  De Toermalijn 
(SBO) 

St. Qliq Primair 
Onderwijs 

 5 Lucie Niessen personeel Talentrijk St. Qliq Primair 
Onderwijs 

 6 Karen van Hoff personeel De Pandelaar  
(SBO) 

Vereniging op 
algemene 
grondslag 

 7 Nynke Posthuma personeel De  Ranonkel St. PlatOO 

 8 Ellen van den Berkmortel personeel Antoon Van 
Dijkschool (SO) 

St. SO & 
expertisecentra 

 9 Marlies Mooren personeel Vervangingspoel St. PlatOO 

10     

11     

     

 1 Marieke Pestman ouder Dommeldalschool St. Eenbes 

 2 Peter van Meurs ouder/verzorger Ganzebloem Het NUT Geldrop 

 3 Marino Leenen ouder De Toermalijn 
(SBO) 

St. Qliq Primair 
Onderwijs 

 4 Esther Schepers ouder OKC De Lindt St. OBS Helmond 

 5 Inge Jurissen ouder OBS Brandevoort St. OBS Helmond 

 6 Karolien Compiet ouder OBS De Horizon St. PlatOO 

 7 Chris van Asten ouder OBS De Driehoek St. PlatOO 

 8 Bouke Konings ouder Mondomijn St. QliQ Primair 
Onderwijs 

 9 Marielle Berende ouder Mondomijn St. QliQ Primair 
Onderwijs 

10 Marlon Lohn ouder Dierdonk St. QliQ Primair 
Onderwijs 
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Er zijn nog drie vacatures, twee voor personeelsleden en één voor een ouder. In de eerste 

vergadering op 10 oktober wordt besloten om het zo te laten en het in de nieuwe verkiezingsronde 

van voorjaar 2020 mee te nemen. 

Er stonden voor dit schooljaar 4 vergaderingen gepland, namelijk 

10 oktober 

10 december 

18 maart 

11 juni 

De vergadering van 10 december kwam vanwege omstandigheden te vervallen en i.v.m. Corona is de 

vergadering van 18 maart verplaatst naar 12 mei. Deze ‘bijeenkomst’ en de laatste van 11 juni hebben 

digitaal plaats gevonden. Terugkijkend een zeer onbevredigend verloop van het jaar. 

 

In de vergadering van 10 okt. wordt de OPR door Eric Wissink geïnformeerd en bijgepraat over het 

Juliusproject, de nieuwe animatiefilm over de Zorgplicht wordt getoond en Vivian van Alem, 

ontwikkelaar van de ouderbetrokkenheidsmonitor, licht dit project toe. In kleine groepen bespreken de 



   
OPR leden de werkwijze rondom deze monitor en Vivian van Alem neemt de uitkomsten mee. Juist bij 

het beleid rondom ouderbetrokkenheid kunnen de ouders uit de OPR een belangrijke bijdrage leveren. 

De 1e kwartaalreportage, die ook een agendapunt was, is alleen in het kort behandeld. Er werd 

besloten om in de volgende vergadering, gepland voor 10 december, één uur te reserveren voor een 

uitgebreide behandeling, in combinatie met de halfjaarreportage die dan klaar zou zijn. Uiteindelijk is 

deze vergadering door omstandigheden niet doorgegaan.  

En toen kwam Corona. 

De vergadering van 18 maart is verplaatst in de hoop dat op een later tijdstip de bijeenkomst toch in 

de Antoon van Dijkschool kon plaatsvinden, maar uiteindelijk is op 12 mei digitaal overleg gevoerd. 

In deze vergadering bleef het voornamelijk bij mededelingen van Erik Wissink over lopende zaken 

zoals aanpassingen van het onderwijs aan de RIVM-maatregelen, voortgang over de animatiefilmpjes, 

3de kwartaalverslag is klaar en van het 4de kwartaalverslag dat tevens jaarverslag is, wordt weer een 

infographic gemaakt. Dit is met grote instemming van de OPR leden ter kennisgenomen, want het 

maakt het een stuk makkelijker om de uitkomsten te kunnen lezen en verifiëren. 

Bovendien stelde Eric Wissink voor om voor de ledenwerving van de OPR een filmpje te maken. Dit is 

enthousiast ontvangen en een viertal leden geeft zich op om hieraan mee te werken. 

 

Een nieuwe speerpunt in het Samenwerkingsverband is de voor- en vroegschoolse aansluiting. Na 

een lang project en onderzoek samen met de gemeenten is het Kans!overleg ontstaan. Hierbij gaat 

het erom kinderen uit de voorschoolse opvang in beeld te krijgen, die eventueel een 

zorgondersteuning nodig hebben, waar het SWV tijdig op kan anticiperen door te investeren in 

expertise en waar nodig met een zorgarrangement. De OPR leden geven aan dat ze dit initiatief 

ondersteunen maar het project ook als zeer ambitieus ervaren. Belangrijk is dat het goed gemonitord 

wordt. 

 

In het digitale overleg van 11 juni wordt de OPR geïnformeerd over de verdere ontwikkeling in het 

Kans!overleg.  

Patty Proenings, de nieuwe beleidsmedewerker van het SWV geeft een samenvatting van het 

jaarverslag en beantwoordt vragen die er alvast zijn. Het jaarverslag komt uitgebreid op de volgende 

vergadering ter sprake. Dan kan het ook voor de nieuwe leden inzichtelijker gemaakt worden. 

 

De verkiezingscommissie in dit schooljaar bestond uit Marieke Pestman en Monika Fun. Monika geeft 

nog uitleg over de stand van zaken. In januari is de procedure opgestart met het werven van nieuwe 

leden voor de ouder en personeelsgeleding. Het schooljaar was al begonnen met een vacature voor 

een ouder en twee personeelsleden, Monika Fun, Marieke Pestman en Peter Verberne treden aan het 

eind van het jaar af. De werving had 4 ouder-kandidaten en 2 kandidaten voor het personeel 

opgeleverd. 

Het personeel kan zonder verkiezingen instromen omdat er meer vacatures zijn, de verkiezingen voor 

de oudergeleding heeft vertraging opgelopen door de sluiting van de scholen.  

Monika (die ook de functie van voorzitter heeft) kan wel met trots meedelen dat haar lobbywerk 

succes geboekt heeft en het ernaar uitziet dat in het nieuwe OPR jaar 

Ellen van de Berkmortel voorzitter en Marielle Berende vice voorzitter zullen zijn. 

De nieuwe verkiezingscommissie bestaat uit 

Marielle Berende, Nynke Postuma en Marloes Mooren. 

Omdat het niet leuk is om digitaal afscheid te nemen, wordt besloten het officiële afscheid van 

Marieke, Peter en Monika tot na Coronatijd uit te stellen. 

In de resterende weken na deze vergadering bleek dat nog een aantal OPR leden hun lidmaatschap 

opgezegd hebben zodat alle ouderkandidaten toe kunnen treden. 

Dat betekent voor het nieuwe OPR jaar dat alle plaatsen voor de oudergeleding bezet zijn en bij de 

personeelsgeleding nog 6 vacatures ingevuld moeten worden.  

 

Monika Fun. 


