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DEFINITIEVE NOTULEN  OPR     SWV HELMOND PEELLAND PO 

  

        

Datum:   Dinsdag 8 december 2020   

Tijdstip:   19:30 - 21:15 uur   

Locatie:    Digitaal overleg via Teams   

        

Leden:     

Voorzitter:       

Ellen van den Berkmortel Personeel Antoon Van Dijkschool (SO) St. SO & expertisecentra 

Marielle Berende Ouder Mondomijn St. QliQ Primair Onderwijs 

Leden:       

Jolyne Beaumont Personeel De Driehoek St. PlatOO 

Nynke Posthuma Personeel De Ranonkel St. PlatOO 

Angelique Heesakkers Personeel Emiliusschool St. Emiliusschool 

Ingrid Gijsbers Personeel De Korenaar Aloysiusstichting 

Anne Dovens Personeel Zuiderbos Helmond St. Zuiderbos 

Bianca Leenders Personeel Petrus Donderschool St. GOO 

Marloes Drossaers Personeel KC De Rots Eenbes 

Marloes Mooren Ouder Vervangingspool St. PlatOO 

Peter van Meurs Ouder Ganzebloem Het NUT Geldrop 

Marino Leenen Ouder De Toermalijn (SBO) St. Qliq 

Esther Schepers dubbel OPR Ouder OKC De Lindt St. OBS Helmond 

Inge Jeurissen Ouder OBS Brandevoort St. OBS Helmond 

Chris van Asten Ouder OBS De Driehoek St. PlatOO 

Bouke Konings Ouder Mondomijn St. QliQ Primair Onderwijs 

Mark van den Broek Ouder St Jozefschool Geldrop. Eenbes 

Stefanie Aarts Ouder   St. QliQ Primair Onderwijs 

Sanne Thijsma Ouder Kleine Kapitein St. PlatOO 

        

Afwezig:       

Bouke Konings – Jolyne Beaumont – Angelique Heesakkers – Anne Dovens 
– Sanne Thijsma 

  

       

        

Aanwezig SWV:     

Dhr. Erik Wissink - Mevr. Patty Proenings   

        

Notulist:    Mevr.  Patty Proenings   

        

  
1. Opening van de vergadering (digitaal overleg via Teams) 

Marielle Berende opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen van de agenda  
De agenda wordt vastgesteld. 
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3. Mededelingen vanuit de OPR: 
Nieuwe leden: 
Bianca Leenders (Petrus Donders - Stichting GOO)  
Marloes Drossaers (KC De Rots – Eenbes) 
 
Marielle Berende verwijst naar de link die is toegevoegd aan de agenda voor deze vergadering 
(enquête). De OPR is op zoek naar de achtergrond en drijfveer van de OPR leden. Ook willen we 
graag weten welke expertise aanwezig is.  
 
Status verkiezingscommissie: Er zijn nog 3 openstaande vacatures voor het personeel deel.  
 
Filmpje: De wervingsvideo voor de OPR is bijna gereed. 
 
Communicatie: We willen als OPR 4 keer per jaar een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief van het 
SWV.  
 

1. Mededelingen stafbureau: 
Erik Wissink: Een welkom voor de nieuwe leden. We zijn blij met de grote betrokkenheid van de 
OPR. We willen de OPR, naast de formele positie ook benutten als “critical friend.” Ook vinden we 
de relatie met de MR-en van de schoolbesturen belangrijk. De OPR kan hier een grote rol in 
betekenen.  
 
Op 14 januari 2021 wordt een extra OPR-bijeenkomst georganiseerd. 
Dit wordt een informatieavond die in het teken zal staan van de rechten en plichten van een OPR 
en een technische uitleg over het SWV.  
 
De OPR leden hebben vooraf de mededelingen schriftelijk toegestuurd gekregen. 
Een toelichting hierop: 
Het jaarplan 2020/2021 is goedgekeurd door de leden van het SWV. Het schooljaar 2020/2021 
wordt een belangrijk jaar. Met name het Kans! Overleg is zich aan het ontwikkelen.  
 
Op 16 november 2020 is het onderwijsdebat gevoerd over de evaluatie Passend Onderwijs en de 
25 maatregelen van Minister Slob om passend onderwijs te verbeteren. 
Dhr. Wissink haalt er 2 maatregelen uit: 

1. Het leerrecht: Dit is een belangrijk thema. Het betreft vaak leerlingen met een stevige 
ondersteuningsvraag. Deze uitdaging nemen we al mee in de vroeg- en voorschoolse 
aansluiting en jeugdzorg is hier een belangrijke partner in.  

2. De reserves: Er zijn veel SWVen met hoge reserves. De Minister eist een gezamenlijk plan 
van aanpak van de SWVen en als dat niet naar tevredenheid is dan bestaat het risico dat 
er gekort gaat worden op de bekostiging. 
Het SWV Helmond Peelland PO heeft het goed op orde.  
 

Nynke Posthuma: Zijn er contacten met andere SWV over het plan van aanpak? Antwoord: Ja, er 
zijn contacten. Dhr. Wissink participeert in een landelijke werkgroep bedrijfsvoering SWV waarin 
deze vragen ook aan bod komen.  
 
Hoe zit het met de doorbraakplan wet. Is het al duidelijk wanneer dit wetgeving is. 
Antwoord: Nee, dat is nog niet duidelijk. Het beperkt zich tot nu toe tot een wetsvoorstel. 
 
Mark van den Broek: Er is een evaluatie geweest op landelijk niveau. Hoe staan wij ervoor als 
SWV? 
Antwoord: Dit is een grootse vraag. We evalueren op diverse punten. Dit zien we terug in de 
rapportages. Voor het nieuwe ondersteuningsplan gaan we input ophalen uit diverse geledingen. 
De eerste specificatiebijeenkomst heeft op 18 november plaatsgevonden en op 16 december volgt 
de 2e bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten, waarbij diverse ketenpartners aanwezig zijn, wordt 
veel input opgehaald over het dekkend ondersteuningsaanbod binnen de regio. Deze informatie 
wordt gebruikt als onderlegger voor het nieuwe ondersteuningsplan. Ook ouders zullen bevraagd 
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worden en hun input wordt ook meengenomen in het 
toewerken naar een nieuw ondersteuningsplan. 
 
 

4. Saskia Sliepenbeek – Autismesteunpunt 
Erik Wissink introduceert Saskia Sliepenbeek van Autismesteunpunt SSOE.  
Saskia Sliepenbeek start met complimenten voor het SWV Helmond Peelland. Voor de doelgroep 
autisme is het in Helmond goed geregeld. Er is aandacht voor deze doelgroep en er wordt gewerkt 
aan preventie. 
 
Saskia Sliepenbeek werkt 30 jaar bij SSOE. Zij is nu volledig werkzaam voor het 
autismesteunpunt. 
 
Saskia start met een casus waarbij een kindje maar 3 dagdelen naar school kon. Dit kind is 
besproken in het Kans! Overleg van het SWV en n.a.v. dit overleg is autismesteunpunt ingezet. 
Door kleine aanpassingen en een goede instructie voor de leerkracht gaat het kind nu na de 
kerstvakantie volledig naar school.  
 
Saskia wijst naar de website van www.autismesteunpunt.nl. 
Op deze website staat vermeld wat het autismesteunpunt te bieden heeft. 
Ze geeft de tip om in te schrijven voor de nieuwsbrief. 
Het autismesteunpunt werkt niet voor ouders, maar voor scholen, schoolbesturen en SWVen.  
Zij werken samen op, coachen en kunnen dan weer gaan. 
Het is vooral heel belangrijk om te investeren in professionalisering.  
 
Saskia geeft aan dat er vele workshops worden gegeven door het autismesteunpunt. Een 
populaire workshop is het ABC Autisme Belevingscircuit.  
Saskia laat enkele voorbeelden zien waarmee je kunt ervaren hoe de beleving is van een kind met 
autisme.  
 
Het ABC is een keer ingezet voor een ouderavond vanuit het SWV. Deze avond was een groot 
succes. Er waren leerkrachten en ouders aanwezig en er ontstonden goede gesprekken.  
 
Vast en Zeker: In het begin van Passend Onderwijs werd er veel uitval geconstateerd bij de 
overstap van PO naar VO. Daarvoor is een raamwerk Vast en Zeker ontwikkeld. Op de website 
van het SWV staat dit uitgebreid omschreven.  
Een actuele ontwikkeling is dat de competentiewijzer is gedigitaliseerd. Deze competentiewijzer 
zorgt ervoor dat in beeld wordt gebracht welke kinderen kwetsbaar zijn en waar er nog oefening 
nodig is om de overstap naar het VO te kunnen maken. 
Deze tool is voor alle leerlingen toepasbaar. Niet alleen voor de leerlingen met autisme. 
 
Erik Wissink geeft aan dat deze mogelijkheden goed aansluiten bij wat wij hebben afgesproken in 
ons ondersteuningsplan. Het past onder het Domein 1 Dekkend Ondersteuningsaanbod en 
Domein 2 Arrangeren. Het geeft tools voor leerkrachten om weer verder te kunnen met het kind 
 
Esther Schepers: Vraagt of er ook een aanbod is voor kinderen die een dubbele diagnose hebben. 
(Bijvoorbeeld hoogbegaafd en autisme). Saskia geeft aan dat daar ervaring in is. Dana van 
Dungen is zelfs gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. 
Esther geeft aan dat zij signalen opvangt rondom het ondersteuningsaanbod voor leerlingen met 
hoogbegaafdheid. 
Erik Wissink vraagt om deze signalen te delen met het SWV. 
 
Bianca Leenders: Geeft aan dat zij veel baat hebben gehad van de inzet van autismesteunpunt. Ze 
dachten dat ze het al goed op orde hadden, maar door autismesteunpunt kwam haar school toch 
weer tot nieuwe inzichten. 
 

5. Verslag van 8 oktober 2020 
Verslag wordt vastgesteld. 
 
 

http://www.autismesteunpunt.nl/
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6. Jaarverslag 2019/2020 OPR 
Verslag wordt vastgesteld. 
 
Ellen van de Berkmortel neemt het voorzitterschap over van Marielle Berende en vervolgd de 
vergadering: 
 

7. Begroting 2021 
De begroting 2021 wordt door middel van een presentatie toegelicht. De presentatie is toegevoegd 
aan dit verslag. 
De volgende vragen worden gesteld n.a.v. de begroting: 
 
Ellen van de Berkmortel. Er wordt een onderzoek gedaan naar de stijging van verwijzing leerlingen 
naar het SBO en SO. Door wie wordt dit onderzoek gedaan? 
Antwoord: BCO. Zij hebben voor het SWV ook het onderzoek gedaan naar de voor- en 
vroegschoolse aansluiting. 
 
Peter van Meurs: Speelt de afname van de gelden per BO leerling ook in andere SWVen? 
Antwoord: Dat is per SWV verschillend. Wij hadden een negatieve vereveningsopdracht van € 1,5 
miljoen. Enkele SWVen kennen minder verwijzingen en hadden een positieve 
vereveningsopdracht.  
 
Inge Jeurissen: Worden ook de verwijzingen naar een Cluster 2 school meegenomen in het 
onderzoek.  
Antwoord: Nee, deze leerlingen vallen niet onder het SWV 
 
Marino Leenen: Als leerlingen worden verwezen naar SO/SBO omdat dit de beste plek is dan zou 
je dat toch als positief moeten zien? Jammer dat er in dit verband over “schade ”en tekorten voor 
BO wordt gesproken. Ik krijg, misschien onterecht, een beetje een negatief gevoel over het 
verwijzen van SO/SBO. 
 
De presentatie van de begroting is vanuit het financiële perspectief gedaan. Inhoudelijk is het zeker 
zo dat we het positief moeten zien dat een kind op zijn plek zit. Echter door het gesloten systeem is 
er steeds minder geld beschikbaar voor het basisonderwijs waardoor het risico steeds groter wordt 
dat een kind uitvalt in het basisonderwijs. Er zijn immers steeds minder gelden beschikbaar. 
 
Bianca Leenders vult aan: de preventie moet ingezet worden op de basisscholen. 
 
De OPR stemt in met de begroting 2021. 
 

8. Rondvraag 
Marino Leenen: Het huidige ondersteuningsplan eindigt in 2022. Wanneer wordt de OPR 
betrokken bij het nieuwe ondersteuningsplan. 
Erik Wissink: het SWV heeft het proces van de route naar het nieuwe ondersteuningsplan gereed. 
Deze zal volgende OPR-vergadering besproken worden. 
 

Actielijst    

    Door: Datum: 

20.12 Aandacht voor het invullen van de enquête 
Leden 
OPR 

8-12-
2020 

20.12 Extra vergadering OPR rechten en plichten - technische uitleg 
Leden 
OPR 

14-1-
2021 

20.12 Signalen over hoogbegaafdheden delen met directeur SWV 
Esther 
Schepers 

8-12-
2020 
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Besluiten    

    Door: Datum: 

20.12 
4 keer per jaar schrijft de OPR een stuk voor de nieuwsbrief van 
het SWV 

Leden 
OPR 

8-12-
2020 

20.12 Instemming begroting 2021 OPR 
8-12-
2020 
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