Notulen van de ondersteuningsplanraad van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op 29
september 2014 te Helmond
Aanwezig: mevrouw A. van den Hoven (voorzitter, OMO Scholengroep Helmond), mevrouw I.
Aalberse (Praktijkschool Helmond), mevrouw I. Bod (Strabrecht College), de heer A. van den Broek
(Commanderij College), de heer S. Claassens (IVO-Deurne), mevrouw M. Fun-Vorreyer
(Emiliusschool), mevrouw W. Hendrickx (Antoon van Dijkschool), mevrouw E. Kavelaars
(Commanderij College), mevrouw W. Knijnenburg (Jan van Brabant College), mevrouw M. van
Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), de heer P. van de Rijt (Aloysiusstichting), mevrouw T. van
Rijsingen (Antoon van Dijkschool), de heer H. Schapenk (SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw A.
Smolders (SWV Helmond-Peelland VO) de heer F. Tinnemans (Varendonck College), de heer P.
Verhoeven (Strabrecht College), mevrouw B. Verstijnen (Jan van Brabant College), de heer F. Vonk
(IVO-Deurne), mevrouw T. Zoon (Varendonck College)
Afwezig: de heer J. Atgier (de Hilt), de heer J. Dolders (SSOE), de heer W. van den Elshout (de
Zwengel), de heer C. Govaard (Emiliusschool), de heer D. Hegeman (de Hilt), de heer J. Hoorneman
(Willibrord Gymnasium), de heer H. Schocke (Berkenschutse), de heer J. Sonnemans (Willibrord
Gymnasium), de heer J. de Wit (Berkenschutse)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur. Ze heet de aanwezigen welkom. De voorzitter geeft
aan dat mevrouw Verstijnen en mevrouw Zoon later aansluiten.
2. (Her)benoemen voorzitter en vicevoorzitter
De voorzitter vraagt of iemand zich kandidaat wil stellen voor het voorzitterschap. Niemand stelt zich
kandidaat. De voorzitter vraagt of iemand bezwaar maakt als de huidige voorzitter herbenoemd wordt.
De vergadering stemt unaniem in. De voorzitter vraagt of iemand zich kandidaat wil stellen voor het
vicevoorzitterschap. Niemand stelt zich kandidaat. Mevrouw Zoon wordt herbenoemd als
vicevoorzitter. Ze geeft aan dat dit haar laatste jaar is als lid van de OPR.
3. Mededelingen
Bezwaarschriftencommissie: mevrouw Van Leeuwen vertelt dat er een bezwaarschriftencommissie is
samengesteld in samenwerking met SWV Helmond-Peelland PO. Tot nu toe zijn er geen bezwaren
binnengekomen. Mevrouw Kavelaars vraagt zich af of er bij andere samenwerkingsverbanden wel
bezwaren zijn binnengekomen. Mevrouw Van Leeuwen denkt van niet. De heer Schapenk denkt dat
het voortraject goed werk doet. Er wordt duidelijk en open gecommuniceerd waardoor ouders zich
gehoord voelen. Mevrouw Smolders vertelt dat ouders en school uitgenodigd worden bij de
adviescommissie toewijzingen (ACT) zodra een dossier wordt besproken.
Brochure populaire versie ondersteuningsplan: de aanwezigen hebben de brochure ‘korte versie
ondersteuningsplan’ gekregen. De heer Schapenk vertelt dat deze versie te danken is aan de OPR.
Hij vertelt dat de brochure dankbaar wordt ontvangen door personeel, ouders en externen. Mevrouw
Zoon adviseert deze versie op de website te plaatsen onder het kopje ‘ouders’.

4. Jaarplanning
De heer Schapenk vertelt dat er een jaarplanning is gemaakt met concreet geformuleerde
doelstellingen voor schooljaar 2014-2015. De aanwezigen hebben een evaluatie van schooljaar 20132014 gekregen van SWV Helmond-Peelland VO. Hierin staat wat er gerealiseerd is in het afgelopen
schooljaar. Mevrouw Van Leeuwen licht de jaarplanning toe per onderwerp. Mevrouw Van Rijsingen
vraagt zich af waarom er onderscheid wordt gemaakt tussen de ambulante begeleiding van Triade en
overige scholen. Mevrouw Van Leeuwen legt uit dat de ambulante begeleiding van Triade standaard
wordt opgenomen in de basisondersteuning en generalistisch wordt ingezet. De ambulante
begeleiding van de andere scholen is specialistischer en wordt niet standaard ingezet. De ambulante
begeleiders van Triade zullen eerder signaleren wanneer een leerling specialistische hulp nodig heeft.
Mevrouw Van Rijsingen heeft vragen over het resultaat en de meting van 3.6. (integratieklas). Hier
staat vermeld dat minimaal twee leerlingen doorstromen naar het regulier onderwijs. Mevrouw Van
Leeuwen geeft aan dat dit uiteraard inhoudelijk wordt afgewogen. Het jaarverslag is door het bestuur
vastgesteld dus de meting kan niet worden aangepast. Het zal wel een aandachtspunt zijn.
Mevrouw Smolders vertelt dat SWV Helmond-Peelland VO samen met SWV Helmond-Peelland PO
een gezamenlijke huisstijl heeft laten ontwikkelen. De planning is om per 1 januari 2015 een
gezamenlijke huisvesting te hebben op de Antoon van Dijkschool.
5. Ondersteuningsplan (lwoo/pro)
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat het ondersteuningsplan voor vier jaar is vastgesteld, maar dat ze
eind dit kalenderjaar terugkomen met de begroting. SWV Helmond-Peelland VO zal terugkomen met
een voorstel lwoo/pro. Eerst zal er met het algemeen bestuur gesproken worden over een voorstel.
Hierna zal het gepresenteerd worden aan de OPR.
6. Rondvraag
De heer Claassens vertelt dat de MR binnenkort dient te adviseren over de begroting. Hij begrijpt van
IVO-Deurne dat het onduidelijk is hoeveel geld er vanuit het SWV wordt uitbetaald. De heer Schapenk
vertelt dat er 6 oktober een bijeenkomst is van de financiële commissie en dat de besturen tijdig hun
bedragen weten. De heer Claassens vraagt of er al zicht is op de personele consequenties binnen het
vso. Mevrouw Smolders vertelt dat er overleg is over het tripartite akkoord. Dit najaar zal er bekend
zijn wat de verplichtingen van het tripartite akkoord zijn. Het zal nog een tijd duren voordat het duidelijk
is wat de personele consequenties zijn.
Mevrouw Kavelaars vraagt hoe scholen onderling van elkaar weten wat ze bieden aan ondersteuning.
De heer Schapenk vertelt dat er een soort interne audits plaatsvinden bij de zorgcoördinatoren. Hier
komen tips uit ter verbetering. Mevrouw Van Rijsingen vertelt dat er een nieuwe cao-po is. Hierin staat
beschreven dat ieder OPR-lid 60 uur op jaarbasis krijgt. Ze vraagt zich af hoe SWV Helmond-Peelland
VO hiermee omgaat. Mevrouw Smolders zegt dat dit terug zal komen op de agenda.
Mevrouw Fun vraagt aan de aanwezigen of zij iets van de invoering van passend onderwijs hebben
gemerkt binnen de scholen. De heer Van den Broek zegt dat er beweging komt op het Commanderij
College en dat er studiemiddagen worden gepland over passend onderwijs. De heer Schapenk vertelt
dat het personeel op het Dr. Knippenbergcollege er weinig van merkt. Op het Carolus Borromeus
College beginnen zij te merken dat er meer leerlingen met ASS zich aanmelden en dat de
reboundklas goed draait. Op het Vakcollege merkt het personeel dat er meer leerlingen
binnenstromen met gedrags- en leerproblemen. De heer Schapenk concludeert dat de
mavo/havo/vwo-scholen minder veranderingen zullen merken dan de vmbo-basis en kaderscholen.
Mevrouw Smolders merkt op dat de vso-scholen last hebben van de verschillen tussen de
samenwerkingsverbanden. Mevrouw Van Leeuwen geeft de OPR-leden als tip om zich te abonneren
op de nieuwsbrief van www.passendonderwijs.nl.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. De volgende vergadering zal zijn op dinsdag 25
november 2014 om 19.30 uur.

