
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Rian Kuepers   Bestuurssecretariaat (notulist) 

 

Afwezig: 

Jolyne Beaumont 

Fransje Kuijten 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 

 

Verslag vorige vergadering 13 oktober 2022 

Er zijn geen opmerkingen over en het verslag en wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen 

➢ De directeur-bestuurder licht de meegezonden mededelingen toe. Als aanvulling hierop geeft 

hij aan dat bij het stafbureau samen met een externe partij gekeken wordt naar de organisatie 

van het stafbureau en dan met name naar rollen en verantwoordelijkheden. Hij spreekt verder 

zijn respect uit voor het team, er wordt met een beperkte capaciteit veel werk verzet. 

➢ Verder wordt er een korte toelichting gegeven op het traject onderwijszorgarrangement, 

waarvoor op het laatste moment nog akkoord nodig was vanuit de OPR. De voorzitters hebben 

hierin de verantwoordelijkheid genomen, voordat het afgestemd was met de andere OPR 

leden. 

VERSLAG OPR VERGADERING SWV HELMOND-PEELLAND 

PO 
      
Datum:   11 januari 2023 

Tijdstip:   19.30 – 21.30 uur 

Locatie:    Vergaderzaal Antoon van Dijkschool  
   

  



 
 

 

 

➢ De voorzitters vragen nogmaals aan de overige OPR leden om na te denken over het eventuele 

voorzitterschap van OPR. Ellen en Marielle gaan beiden aan het einde van het jaar stoppen. De 

voorkeur gaat uit naar 2 voorzitters (ouder- en personeelsgeleding). Er wordt veel 

gefaciliteerd vanuit het stafbureau. Voor meer informatie kan men bij Ellen of Marielle 

terecht. 

➢ In de volgende vergadering sluiten de contactpersonen van de scholenkringen en de 

gedragsdeskundigen van het stafbureau aan om kennis te maken en samen te gaan kijken hoe 

de rol van een OPR lid in de scholenkringen opgepakt kan gaan worden zodat er een pendel 

gemaakt kan gaan worden naar de praktijk. 

➢ Definitie basisondersteuning: de projectgroep heeft hiervoor meer tijd nodig, waardoor het 

proces wat vertraagd is. Voor de bespreking van de concept definitie zal op 1 maart 2023 om 

19.30 uur een extra (digitale)vergadering worden ingepland om het concept te bespreken. 

Indien men niet aanwezig kan zijn, is er gelegenheid om de vragen/opmerkingen vooraf aan te 

leveren, zodat deze meegenomen kunnen worden in het overleg. 

➢ Angelique heeft aangegeven dat ze volgend schooljaar stopt als OPR lid. SO participeert niet in 

de scholenkringen. Hoe wordt de communicatie gedaan naar de SO scholen over opvolging? In 

de OPR zitten volgens het reglement 3 personen uit de SO scholen. Is er dan één van deze drie 

personen de contactpersoon voor de SO scholen? Dit moet nog verder afgestemd worden. Dit 

meenemen in de volgende OPR vergadering. Hoe kunnen we ze goed mogelijk de achterban 

informeren. Dit geldt voor de scholenkringen maar ook voor de SO scholen. 

Actie: bespreekpunt volgende vergadering met contactpersonen scholenkring: opvolging aftreding 

OPR lid vanuit SO en informeren achterban. 

 

Financiën 

De beleidsmedewerker kwaliteit geeft een toelichting op de diverse financiële agendapunten d.m.v. een 

presentatie. Deze presentatie zal worden meegestuurd met dit verslag. 

➢ Toelichting proces en besluitvorming bovenmatige reserves: er volgt een toelichting op het 

proces en besluit van de bovenmatige reserves. Dit is ook afgestemd met de werkgroep 

financiën. De gelden moet recht doen aan het beleid. De vraag wordt gesteld of de OPR hierin 

adviesrecht heeft. Dit is niet gedaan maar had misschien wel gemoeten. 

➢ Vangnetregeling SO/SBO; deze wordt verder toegelicht en zal na goedkeuring toegevoegd 

worden aan het ondersteuningsplan. De OPR stemt in met deze vangnetregeling. 

➢ Meerjarenbegroting: het is een ambitieuze en beleidsrijke begroting en deze wordt nader 

toegelicht. De OPR stemt in met de meerjarenbegroting 

Besluit: Instemming door OPR op vangnetregeling SO/SBO en de meerjarenbegroting. 

 

Organisatie informatieavond 11 april 2023 

De werkgroep voor de organisatie van deze avond is één keer bij elkaar geweest, maar wil ook nog 

input vanuit de andere OPR leden die meegenomen kan worden. Deze avond wordt georganiseerd voor 

de MR’en van de scholen. Hoe kunnen we dit het beste organiseren en prikkelend neerzetten? Er moet 

ook gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten.  

We starten met een plenair gedeelte en daarna volgen er workshops en een ontmoetingsplek. Het 

centrale gedeelte is voor toelichting rol OPR (waar is men voor verantwoordelijk?, waar denkt men 

over mee?, informatie en inzicht over de OPR). Dit alles op een interactieve manier opzetten bij 

presentatie. De thema’s van de workshops worden door de werkgroep vastgesteld. Ideeën hiervoor 

kunnen naar Esther/Fransje/Marielle. Daarna de juiste personen benaderen die de presentatie over de 



 
 

 

 

thema’s kan verzorgen. Bij de uitnodiging al vragen waar de behoeftes liggen van de MR leden. De 

uitnodiging zal gemaakt worden door het stafbureau, maar wel graag tijdig aanleveren. Er zal een save 

the date uitgaan naar de scholen met het verzoek dit door te zetten naar de MR’en en het zal 

opgenomen worden in de nieuwsbrief van het SWV. Mariëlle zal hiervoor een opzet maken. 

 

Actie: Ideeën thema’s informatiebijeenkomst doorgeven aan de werkgroep. Marielle maakt opzet 

voor save the date tekst voor de scholen en nieuwsbrief SWV. 

 

Ouderbetrokkenheidsmonitor 

De directeur-bestuurder licht de monitor toe. Er wordt bekeken hoe deze monitor in te bouwen in de 

kwaliteitszorgcyclus van het SWV. Het wordt gezien als een signaleringsinstrument waaruit punten 

worden uitgehaald om aan te passen. Deze monitor wordt ook naar de besturen gestuurd. Nu is er 

voor de eerste keer een nameting gedaan, waarbij de respons minder is. Over het algemeen is de 

tevredenheid goed. In de nameting belangrijk om te kijken of je als ouder voldoende meegenomen 

wordt. Men is nog zoekende hoe de respons verhoogd kan worden (eventueel in meerdere talen 

aanbieden). 

 

Rondvraag 

Er staat een themabijeenkomst gepland op 16 februari 2023. Deze zal als thema inclusiever onderwijs 

hebben. Bij deze bijeenkomst zijn de ALV, RvC, stafbureau SWV en voorzitters OPR aanwezig. Mocht er 

interesse zijn om aan te sluiten dan dit doorgeven aan de voorzitter(s). 

 


