Notulen van de ondersteuningsplanraad gehouden op 30 maart 2015 te
Helmond
Aanwezig: mevrouw A. van den Hoven (voorzitter, OMO SG Helmond), mevrouw I.
Aalberse (Praktijkschool Helmond), de heer J. Dolders (SSOE), mevrouw M. Fun
(Emiliusschool), de heer L. van Genugten (SWV Helmond-Peelland VO), de heer C.
Govaard (Emiliusschool), mevrouw W. Hendrickx (Antoon van Dijkschool), mevrouw
M. Hertroijs (SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw W. Knijnenburg (Jan van Brabant
College), mevrouw M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO) mevrouw I. van
Lent (Jan van Brabant College), mevrouw T. van Rijsingen (Antoon van Dijkschool),
de heer F. Tinnemans (Varendonck College)
Afwezig: de heer J. Atgier (de Hilt), mevrouw I. Bod (Strabrecht College), de heer A.
van den Broek (Commanderij College), de heer S. Claassens (IVOD), de heer W. van
den Elshout (de Zwengel), de heer D. Hegeman (de Hilt), de heer J. Hoorneman
(Willibrord Gymnasium), mevrouw E. Kavelaars (Commanderij College), de heer P.
van de Rijt (Korenaer Deurne), de heer H. Schocke (Berkenschutse), de heer F. Vonk
(IVOD), de heer J. de Wit (Berkenschutse), mevrouw T. Zoon (Varendonck College)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur. Er zijn vier toehoorders aanwezig.
Drie personen vanuit OMO Scholengroep Helmond die belangstelling hebben om
vanuit de oudergeleding aan te sluiten bij de OPR en een persoon vanuit het
Strabrecht College. De agendavolgorde wordt aangepast.
2. Conceptverslag 25 november 2014
Het verslag van 25 november 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Van
Rijsingen vraagt of het mogelijk is dat de vastgestelde verslagen verstuurd worden
aan de MR’en van de scholen. De vastgestelde verslagen zijn terug te vinden op de
website van het samenwerkingsverband.
3. Ondersteuningsplan versie 2015/2016 (ter instemming)
De voorzitter geeft aan dat er op 25 november 2014 een presentatie is gehouden door
mevrouw Van Leeuwen over de wijzigingen van het ondersteuningsplan versie
2015/2016. De vergadering van 3 februari is komen te vervallen omdat er geen
specifieke vragen waren betreffende het ondersteuningsplan. De OPR-leden hebben
een mail ontvangen met de vraag of zij kunnen instemmen met het
ondersteuningsplan, helaas zijn er niet genoeg reacties binnengekomen.
Het quorum wordt deze vergadering niet gehaald. De voorzitter geeft aan dat er
nogmaals een mail verstuurd zal worden met betrekking tot het verlenen van
instemming met het ondersteuningsplan. Het aantal reacties is nu niet meer gebonden
aan een minimum wat betekent dat de procedure op die manier afgesloten kan
worden.
4. Mededelingen
Jaarrekening/jaarverslag: de heer Van Genugten vertelt dat dat het
samenwerkingsverband bezig is met het opstellen van een jaarrekening met een
verlengd boekjaar van 1 augustus 2013 t/m 31 december 2014. Het concept wordt
besproken bij het DB en vervolgens bij het AB. Voor 1 juli 2015 moet het bij het
Ministerie van OCW liggen. Na vaststelling zal het verslag openbaar gemaakt worden.
Aantal vso-leerlingen: mevrouw Van Leeuwen vertelt dat het aantal vso-leerlingen op
1 oktober 2014 hetzelfde is als op 1 oktober 2013, namelijk 762 leerlingen. Dit heeft te
maken dat er in het pioniersjaar nog REC-indicaties zijn afgegeven. Mevrouw Van
Leeuwen geeft een compliment aan de vo-scholen die zoveel mogelijk leerlingen
proberen op te vangen. De ACT merkt dat de dossiers die binnenkomen zwaardere
problematiek bevatten dan voorheen. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat het aantal
categorie 3- leerlingen is afgenomen, maar categorie 1 is gestegen.
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5. Rol OPR
De voorzitter vertelt dat er soms wat onduidelijkheid heerst over de rol van de OPR.
Het is de bedoeling dat elke MR iemand afvaardigt namens het personeel en de
oudergeleding. Vacatures dienen opgevuld te worden. Het is niet mogelijk om steeds
iemand anders af te vaardigen naar de OPR. Het is niet nodig om een MR-lid te zijn,
je wordt afgevaardigd namens de MR. Bij langdurig ziekteverzuim of
zwangerschapsverlof is het wel mogelijk dat een ‘vast persoon’ invalt. Het OPR-lid
koppelt terug naar de MR. De vastgestelde OPR-verslagen zijn te vinden op de
website van het samenwerkingsverband.
In het reglement staat dat er minimaal twee bijeenkomsten ingepland worden t.b.v.
het ondersteuningsplan. De OPR is een medezeggenschapsorgaan en geen
overlegorgaan. Wel kunnen er discussies ontstaan / ervaringen uitgewisseld worden
bij de bespreking van (wijzigingen in) het ondersteuningsplan en tijdens de jaarlijkse
evaluatie.
De voorzitter vraagt aandacht voor de ouder-vacatures binnen de OPR bij de scholen:
Korenaer Deurne, Praktijkschool Helmond, Strabrecht College, SSOE en het
Willibrord Gymnasium.
Mevrouw Van Rijsingen vraagt of het mogelijk is om vier keer per jaar een review te
ontvangen zodat de OPR op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen het
bestuur. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat alle vastgestelde verslagen van het
algemeen bestuur en genomen besluiten op de website te vinden zijn. Op de website
van passend onderwijs zijn de kengetallen van het samenwerkingsverband te vinden.
Aan het begin van het schooljaar worden de twaalf resultaten zoals benoemd in het
ondersteuningsplan behandeld en geëvalueerd binnen de OPR.
6. Terugkoppeling inspectie 27 januari 2015
De heer Van Genugten vertelt dat de inspectie op 27 januari 2015 op bezoek is
geweest. Mevrouw Van Leeuwen mocht een presentatie houden hoe zij zou
inspecteren als ze inspecteur zou zijn. Hierbij stond centraal: niet tellen, maar
vertellen. Het SWV heeft een basisarrangement gekregen, dit betekent dat alles op
orde is.
7. Tijdelijke bezetting ACT
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat een ACT-lid met prepensioen is gegaan. Naar
aanleiding hiervan wordt gekeken door het bestuur hoe de ACT ingevuld kan worden.
Tot de zomervakantie werken de overige ACT-leden extra dagen. De heer Tinnemans
vraagt of de ACT-leden voldoende onderwijservaring hebben. Mevrouw Van Leeuwen
geeft aan dat beide leden ervaring hebben in de onderwijsondersteuning van
leerlingen. Mochten zij op een bepaald gebied expertise missen, dan wordt iemand
ingeschakeld van een andere instantie met de juiste expertise. De doorlooptijd van de
ACT wordt goed in de gaten gehouden.
8. Rondvraag en sluiting
De voorzitter vraagt de scholen de vacature voor de oudervertegenwoordiging snel uit
te zetten. De aanwezigen ontvangen binnen twee weken een mail met de vraag of ze
instemmen met het ondersteuningsplan. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit
de vergadering om 20.45 uur.
Nr.
15033001
15033002

15033003

Actie
Mail versturen m.b.t. instemmen
ondersteuningsplan
Vacatures uitzetten binnen MR

Vastgestelde verslagen OPR (website)
vermelden in nieuwsbrief

Wie
Mw. Van den Hoven en
mw. Voskuil
Korenaer Deurne, PSH,
Strabrecht College,
SSOE en Willibrord Gym.
Mw. Voskuil

Wanneer
Uiterlijk 13
april
Z.s.m.

√

April
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