Notulen van de ondersteuningsplanraad (OPR) gehouden op 15 mei 2017 te
Helmond
Aanwezig: mevrouw A. van den Hoven (voorzitter, OMO SG Helmond), mevrouw I.
Aalberse (Praktijkschool Helmond), de heer A. van den Broek (Commanderij College),
de heer J. Dolders (SSOE), de heer H. van Baar (IVO-Deurne), mevrouw J.
Bennenbroek (Varendonck College), mevrouw C. Blank (Commanderij College),
mevrouw M. Fun (Emiliusschool), de heer L. van Genugten (SWV Helmond-Peelland
VO, vanaf 20.00 uur), de heer C. Govaard (Emiliusschool), de heer D. Hegeman (De
Hilt), mevrouw W. Hendrickx (Antoon van Dijkschool), de heer J. Hoorneman
(Willibrord Gymnasium), mevrouw M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO,
vanaf 20.00 uur), de heer P. van de Rijt (De Korenaer Deurne), de heer H. Schapenk
(SWV Helmond-Peelland VO, vanaf 20.00 uur), mevrouw J. Sloots (Strabrecht
College), mevrouw A. Snellen (Strabrecht College), de heer V. Spoorenberg
(Varendonck College), mevrouw B. Verstijnen (Jan van Brabant College), de heer M.
de Vries (IVO-Deurne)
Afwezig: mevrouw L. Maréchal (Jan van Brabant College), mevrouw T. van Rijsingen
(Antoon van Dijkschool), de heer H. Schocke (De Berkenschutse), de heer B. van
Griensven (OMO SG Helmond), mevrouw M. Hertroijs (SWV Helmond-Peelland VO),
de heer J. de Wit (De Berkenschutse)
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Mevrouw Van Rijsingen, mevrouw
Maréchal en de heren Van Griensven, Schocke en De Wit hebben zich afgemeld. Dit
is de laatste vergadering van het schooljaar, de reservedatum van 27 juni 2017 komt
hiermee te vervallen. De voorzitter verschuift agendapunt 5 ‘voorzitterschap’ naar de
zitting met bestuur. De agenda wordt vastgesteld.
2. Conceptverslag 24 november 2016
Het verslag van 24 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Voorstel vergaderdata 2017-2018
De vergaderdata voor 2017-2018 zijn: 20 september 2017 (themabijeenkomst), 22
november 2017 (advies aan bestuur rondom ondersteuningsplan), 16 januari 2018
(ondersteuningsplan ter instemming), 16 april 2018 (jaarrekening) en 24 mei 2018
(reservedatum).
4. Reglement OPR
Het reglement en huishoudelijk reglement van de OPR is op 8 januari 2013 besproken
en vastgesteld. Echter is de definitieve versie niet beschikbaar geweest op de website
van het SWV. Qua inhoud is het reglement nagekeken door de voorzitter, ze vraagt of
de aanwezigen aanvullingen hebben op het reglement. De heer De Vries vraagt of er
vergaderingen worden ingepland met het toezichthoudend orgaan. De voorzitter zal
dit bespreken en indien nodig inplannen.
De aanwezigen hebben geen aanvullingen op het reglement en gaan unaniem
akkoord. Het (huishoudelijk) reglement is te vinden op de website van SWV HelmondPeelland VO.
5. Voorzitterschap
De voorzitter verwelkomt het bestuur en de directeur van SWV Helmond-Peelland VO.
De heer Schapenk geeft aan dat hij heeft begrepen dat er geen kandidaten zijn voor
het voorzitterschap. Hij stelt voor een technisch voorzitter in te zetten. De aanwezigen
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gaan hiermee akkoord. De heer Schapenk vraagt of mevrouw Van den Hoven het
technisch voorzitterschap op zich wil nemen voor het schooljaar 2017-2018. Hierna
zal geëvalueerd worden en gekeken worden of er kandidaten zijn voor het
voorzitterschap. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
6. Mededelingen
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat zij samen met de heer Wissink van SWV HelmondPeelland PO basisscholen aan het informeren is over het tijdpad 2017-2018 en lwoo
en pro.
Op 20 april 2017 heeft de conferentie ‘samen maken we het verschil voor onze jeugd’
plaatsgevonden. Er was een goede opkomst vanuit onderwijs, jeugdhulp en
gemeenten. Het e-magazine geeft een sfeerimpressie en kort verslag van de dag.
De heer Van Genugten vertelt dat er een risicoanalyse is opgesteld voor SWV
Helmond-Peelland VO.
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat er een syntheseklas wordt opgezet in het
Commanderij College in Gemert per schooljaar 2017-2018. SWV Helmond-Peelland
VO beslist welke leerlingen geplaatst worden in de syntheseklas en op welke locatie.
De heer Schapenk vertelt dat er aanmeldingen zijn bij Pleinschool Helder in
Eindhoven van leerlingen uit ons samenwerkingsverband. Afgesproken is dat er geen
geld vanuit SWV Helmond-Peelland VO overgemaakt wordt voor de plaatsing van
deze leerlingen.
Mevrouw Aalberse vertelt dat ze nog vier jaar zitting heeft in de OPR, nadat de MR
hiervoor goedkeuring heeft gegeven.
7. Jaarrekening en bestuursverslag 2016
De heer Van Genugten neemt met de aanwezigen de jaarrekening en bestuursverslag
2016 door. De voorzitter vraagt de aanwezigen vertrouwelijk met de documenten om
te gaan.
8. Rondvraag en sluiting
De heer Hoorneman vertelt dat hij na dit schooljaar aftreedt als OPR-lid. Hij bedankt
de aanwezigen voor de prettige samenwerking.
Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat er komend schooljaar een nieuw
ondersteuningsplan wordt geschreven. Mogelijk dat ze de OPR om input zal vragen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng de afgelopen
4,5 jaar. De heer Schapenk sluit de vergadering af met een dankwoord aan de
voorzitter en de heer Hoorneman.
De vergadering wordt om 20.40 uur gesloten.
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