
   
 

 

Verslag digitaal overleg OPR 

Donderdag 8 oktober 19.30 – 20.45 uur 

 

Aanwezig: 
Oudergeleding: Chris van Asten, Marielle Berende, Inge Jeurissen, Marino Leenen, Peter van 

Meurs, Bouke Konings. Mark van den Broek, Stefanie Aarts, Marloes Mooren. 
Personeelsgeleding: Ellen v.d. Berkmortel, Nynke Postuma, Ingrid Gijsbers, Angelique 

Heesakkers. 
SWV: Erik Wissink, Patty Proenings. 
Notulist: Fanny Cornelissen. 
Afwezig m.k.: Jolyne Beaumont. 

 

1. Opening. 
▪ Ellen en Marielle (voorzitters) openen de vergadering. Speciaal welkom aan de 

nieuwe leden: Mark van den Broek en Stefanie Aarts starten vandaag. Ook 

Angelique Heesakkers van de Emiliusschool en Ingrid Gijsbers van de 

Aloysiusstichting zijn vandaag voor de eerste keer aanwezig maar zijn al voor de 

zomervakantie toegevoegd aan de personeelsgeleding. 
▪ Punt 6 jaarverslag: is nog niet ontvangen van Monika Fun, wordt doorgeschoven 

naar de volgende vergadering 

▪ Een voorstelrondje volgt.  

 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld.  

 

3. Mededelingen, filmpje OPR, afscheid OPR leden 

Wervingsvideo wordt op vrijdag 30 oktober om 10.00u opgenomen in de vergaderzaal van 

het SWV PO. Het script is klaar. 2 deelnemers, Chris van Asten en Marielle Berende, hebben 

zich beschikbaar gesteld, het zou fijn zijn als meer leden zich hiervoor aan zouden melden.  

Afscheid vertrekkende OPR leden: Marieke Pestman, Peter Verberne en Monika Fun, Karen 

van Hooff, Marleen Keeris en Marlon Lohn. Er wordt gewacht met afscheid nemen tot het 

weer fysiek mogelijk is de bijeenkomsten te organiseren. 

 

4. Verslag overleg 11 juni. 
▪ Geen opmerkingen.  

▪ Vraag van Ellen van den Berkmortel: wat houdt actiepunt 17.09 in: Erik Wissink: 

staat er al lang op. Dit punt is opgeschoven ook omdat Erik Wissink als voorzitter in 

de OPR zit namens het bestuur. Het is mogelijk het bestuur een keer uit te nodigen 

wanneer het fysiek weer toegestaan is. Patty Proenings geeft aan dat de OPR een 

belangrijke rol heeft in de begroting en jaarrekening. Punt blijft geparkeerd. 

▪ Deze vergaderingen blijven we voorlopig nog in teams doen.  

 

5. Verkiezingen 
Marielle Berende, Nynke Postuma en Marloes Mooren zitten in de verkiezingscommissie. De 

ouderverkiezingen hebben vier kandidaten opgeleverd waarvan twee vandaag al aanwezig 

en de derde benaderd gaat worden. De oudergeleding is hiermee compleet. Een kandidaat 

blijft op de wachtlijst. Er zijn 6 vacatures voor de personeelsgeleding. Hiervoor wordt een 



   
verkiezingscampagne opgezet. De vorige oproepen hebben geen kandidaten opgeleverd. 

Streven is de volgende vergadering nieuwe kandidaten te hebben.  

 

6. Jaarverslag 3029/2020 OPR  
Verslag nog niet ontvangen. 

 

7. Halfjaarrapportage 

Patty Proenings licht het jaarverslag d.m.v. een korte presentatie toe.  

▪ Te zien is dat er binnen ons SWV veel kinderen worden doorverwezen naar het 

S(B)O. Erik Wissink: denkt dat wellicht binnen ons SWV de unieke school Emilius en 

regio Brainport (waar veel kinderen met autisme zitten), hier een reden voor is. 
▪ Vragen over thuiszitters: voor ongeoorloofde thuiszitters geldt de leerplichtwet wat 

een middel is om ouders onder druk te zetten. Elk kwartaal krijgen we de cijfers van 

de besturen die worden aangeleverd bij de inspectie. Geoorloofde thuiszitters zijn 

leerlingen die door een geldige reden thuiszitten, denk aan ziekte of iets dergelijks. 

▪ Voorstel is bij een van de volgende bijeenkomsten dieper in te gaan op thema’s als 

‘de hogere categorieën’ en ‘kinderen die in de bovenbouw nog verwezen worden’.  

▪ Bij het specialistenoverleg passend onderwijs, waarbij vertegenwoordigers uit alle 

schoolbesturen aan tafel zitten, worden deze thema’s ook besproken.  

▪ SWV’s zijn op verschillende manieren georganiseerd. Wij hebben gekozen voor het 

schoolmodel. Gelden worden doorgesluisd naar de schoolbesturen. Extra zorg moet 

dus binnen het schoolbestuur besteed worden. Ons SWV bekostigd wel de 

arrangementen.  

▪ Kengetallen roepen vragen op. Dringende vragen kunnen nog gesteld worden via de 

mail. 

 

8. Oudertevredenheidsmonitor 

De oudertevredenheidsmonitor wordt ingezet bij de tlv aanvraag. Met name de vraag: ben je 
als ouder voldoende betrokken geweest in het proces, wordt gesteld. Aan ouders wordt 
gevraagd of de feedback gedeeld mag worden met de scholen waardoor het niet alleen blijft 
hangen bij het SWV. De schoolbesturen krijgen de volledige uitslag. De monitor is samen 
met OPR leden opgesteld 

9. Ontwikkelingen SWV 

We zijn nu in het 3e jaar van het ondersteuningsplan en er zijn volop ontwikkelingen. Het is 
begonnen met het Down-arrangement wat nu IncluZief heet en waarvoor we nu meer 
middelen ter beschikking hebben gesteld. Ook is er het Kans!overleg waarvoor veel 
aanmeldingen zijn. Het kans!overleg is erop gericht kinderen voorschools in beeld te krijgen 
waarvoor we arrangementen kunnen aanwenden. Het SWV neemt de verantwoording 
hiervoor. Er wordt ook vanuit de gemeenten aan meegewerkt. De Arrangementen zullen als 
thema worden ingebracht bij een volgende OPR-bijeenkomst. Dit zijn ook thema’s binnen het 
specialistenoverleg. De uitdaging is preventief aan de voorkant te komen. 

10. Rondvraag 

Erik Wissink: 1. Oudervergoeding wordt na elke vergadering uitgekeerd. De uitbetaalde 

vergoeding is op basis van aanwezigheid en bedraagt 70 euro. Door het secretariaat wordt 

een mail gestuurd waarin wordt gevraagd naar de bankgegevens voor de financiële 

administratie. 2. De nieuwe leden krijgen een uitnodiging voor een fysieke bijeenkomst 

waarin de OPR door Erik Wissink zal worden toegelicht. 
 

Angelique Heesakkers: vraagt de vergaderdata nog een keer door te sturen.  



   
 

Onderwerpen/thema’s kunnen ook door leden op de agenda gezet worden. Ideeën zijn altijd 

welkom.  

 

De voorzitters bedanken iedereen voor de voor de aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actielijst 

   Door: Datum: 

17.09 Een delegatie van de OPR gaat in overleg met een 

afvaardiging van het bestuur/de ALV over rollen en 

verantwoordelijkheden. 

Jan van der Heijden  

18.01 Bekijken of het mogelijk is om met terugwerkende 

kracht ouders te vragen alsnog de vragenlijst in te 

vullen. 

Erik Wissink  

 


