Notulen van de ondersteuningsplanraad (OPR) gehouden op 24 november 2016
te Helmond
Aanwezig: mevrouw A. van den Hoven (voorzitter, OMO SG Helmond), de heer H.
van Baar (IVO-Deurne, tot 20.00 uur aanwezig), mevrouw J. Bennenbroek
(Varendonck College), mevrouw C. Blank (Commanderij College), mevrouw M. Fun
(Emiliusschool), 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), mevrouw L. Maréchal (Jan van Brabant College), de heer P. van de Rijt
(Korenaer Deurne), mevrouw T. van Rijsingen (Antoon van Dijkschool), de heer H.
Schapenk (SWV Helmond-Peelland VO, vanaf 20.00 uur), de heer H. Schocke (De
Berkenschutse), mevrouw J. Sloots (Strabrecht College), de heer V. Spoorenberg
(Varendonck College), mevrouw B. Verstijnen (Jan van Brabant College), mevrouw M.
Wilbers (Willibrord Gymnasium)
Afwezig: mevrouw I. Aalberse (Praktijkschool Helmond), de heer A. van den Broek
(Commanderij College), de heer J. Dolders (SSOE), de heer L. van Genugten (SWV
Helmond-Peelland VO), de heer B. van Griensven (OMO SG Helmond), mevrouw M.
Hertroijs (SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw A. Snellen (Strabrecht College), de
heer F. Vonk (IVO-Deurne), de heer J. de Wit (De Berkenschutse)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De heren Van den Broek, Vonk, De
Wit, Dolders, Van Griensven, Van Genugten en mevrouw Aalberse hebben zich
afgemeld. Vanuit het Commanderij College sluit mevrouw Blank aan en vanuit het
Willibrord Gymnasium mevrouw Wilbers. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Conceptverslag 1 juni 2016
Het verslag van 1 juni 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag OPR 2015-2016
Voor de zomervakantie is het jaarverslag van de OPR van schooljaar 2015-2016
gemaakt en gepubliceerd. De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen over zijn. De
aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen ten aanzien van het jaarverslag.
4. Addendum ondersteuningsplan 2017
De voorzitter geeft aan dat het onderwerp lwoo opting out-criteria voor de
zomervakantie is besproken en ter instemming voorligt aan de OPR. Zodra het
bestuur aansluit in de vergadering zal de begroting 2017 toegelicht worden.
De aanwezigen stemmen unaniem in met deel 1 (lwoo en pro) en 2
(leerlingenstromen vo-vso) van het addendum ondersteuningsplan 2017.
5. Rooster van aftreden
De voorzitter heeft een rooster van aftreden opgesteld voor de OPR-leden. De leden
die vanaf 2013 zitting hebben in de OPR, dienen volgens het reglement aan het eind
van het schooljaar af te treden of zich herkiesbaar te stellen. De voorzitter wil graag
inventariseren welke leden zich herkiesbaar stellen of aftreden. Zij maakt een nieuw
overzicht met nieuwe data van aftreden. In februari zal het rooster opnieuw besproken
worden. Er zal voor volgend jaar ook een nieuwe (vice)voorzitter gekozen moeten
worden.
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6. Mededelingen
De voorzitter verwelkomt het bestuur. Ze deelt mede dat de OPR instemming verleent
aan deel 1 en 2 van het addendum ondersteuningsplan 2017.Ze verzoekt de voorzitter
van het dagelijks bestuur de vacatures van de OPR onder de aandacht te brengen bij
betreffende scholen.
STORM Zuidoost-Brabant: de heer Schapenk vertelt dat er een project rondom
suïcide- en depressiepreventie is opgezet binnen SWV Helmond-Peelland in
samenwerking met de gemeenten en jeugdzorg. De volgende vergadering kan de
stand van zaken besproken worden. Er wordt een kort stuk informatie rondom
STORM meegestuurd met het verslag.
Conferentie: samen maken we het verschil voor onze jeugd: de heer Schapenk vertelt
dat er op 20 april 2017 een conferentie wordt georganiseerd voor alle professionals uit
de regio in het onderwijs en jeugdzorg die op het snijvlak onderwijs-jeugdzorg werken.
Het doel van de conferentie is dat ieders taken en rollen bekend zijn bij de
professionals. Marc Dullaert zal als aanjager van het thuiszitterspact, als keynotespreker aanwezig zijn.
Omzetting cvi -tlv-vso: In de vorige vergadering is gevraagd hoeveel cvi-indicaties zijn
omgezet in tlv’s-vso: dit zijn er 268.
Jaarplan 2017: de heer Schapenk vertelt dat er jaarlijks een jaarplan wordt opgesteld
met daarin de activiteiten en beoogde resultaten van SWV Helmond-Peelland VO.
7. Addendum ondersteuningsplan 2017
Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat de begroting door omstandigheden later is
toegestuurd. Ze licht de begroting toe. De voorzitter schorst de vergadering voor
overleg tussen de OPR-leden.
Bij het hervatten van de vergadering deelt de voorzitter mede dat OPR-leden twee
weken de tijd krijgen de begroting met toelichting goed door te lezen. Na twee weken
zal de voorzitter de leden een e-mail sturen met de vraag advies uit te brengen ten
aanzien van de begroting 2017. De heer Schapenk geeft aan dat er een risicoanalyse
wordt opgesteld door de accountant en deze zal gedeeld worden met de OPR.
8. Informatie voor ouders met kind op school buiten swv
Mevrouw Bennenbroek vertelt dat haar zoon op een school buiten het swv zit en ze
zich afvraagt hoe ouders geïnformeerd worden over de mogelijkheden binnen het swv
op de vo-scholen. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat er leerlingen uit ons swv door
heel het land naar school gaan en het daardoor onduidelijk is voor het swv welke
leerlingen dit zijn. Op de website van het swv wordt veel informatie gedeeld en de voscholen zijn in staat de informatie te delen. Daarnaast is het de taak van de
betreffende scholen ouders hierover te informeren.
9. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering
om 21.10 uur.
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