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Inleiding
Dit is het vierde jaarverslag van de ondersteuningsplanraad (OPR) van SWV Helmond-Peelland VO.
De OPR heeft in schooljaar 2016-2017 drie keer vergaderd, te weten: 24 november 2016, 15 februari
2017 en 15 mei 2017. De vastgestelde notulen van de OPR zijn te vinden op de website www.swvpeelland.nl.

Ondersteuningsplanraad
Wat is de ondersteuningsplanraad (OPR)?
De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. In de
OPR zitten ouders, personeelsleden en leerlingen van de aangesloten scholen. Zij worden
afgevaardigd/gekozen door de MR-leden van deze scholen. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid
ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR
moet instemmen met het plan, voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.
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Samenstelling ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad telt veertien personeelsleden en negen ouders. Onderstaande personen
hadden zitting in de OPR-vergaderingen.
Medewerkers
Mw. T. van Rijsingen
Dhr. J. de Wit
Dhr. A. van den Broek
Mw. M. Fun – Vorreyer
Dhr. D. Hegeman
Dhr. H. van Baar
Mw. B. Verstijnen
Dhr. P. van de Rijt
Mw. A. van den Hoven
Mw. I. Aalberse
Mw. A. Snellen
Dhr. J. Dolders
Dhr. V. Spoorenberg
Mw. M. Wilbers
Vacature
Ouders
Mw. W. Hendrickx
Dhr. H. Schocke
Mw. C. Blank
Dhr. C. Govaard
Vacature
Dhr. F. Vonk / Dhr. M. de Vries*
Mw. L. Maréchal
Vacature
Dhr. B. van Griensven
Vacature
Mw. J. Sloots
Vacature
Mw. J. Bennenbroek
Vacature
Voorzitter
Mw. A. van den Hoven
Secretaris
Mw. L. Voskuil

Aangesloten school
Antoon van Dijkschool (vso)
Berkenschutse (vso)
Commanderij College (vo)
Emiliusschool (vso)
De Hilt (vso)
IVO-Deurne (vo)
Jan van Brabant College (vo)
Korenaer Deurne (vso)
OMO Scholengroep Helmond (vo)
Praktijkschool Helmond (vo)
Strabrecht College (vo)
SSOE (vso)
Varendonck College (vo)
Willibrord Gymnasium (vo)
De Zwengel (vso)
Aangesloten school
Antoon van Dijkschool (vso)
Berkenschutse (vso)
Commanderij College (vo)
Emiliusschool (vso)
De Hilt (vso)
IVO-Deurne (vo)
Jan van Brabant College (vo)
Korenaer Deurne (vso)
OMO Scholengroep Helmond (vo)
Praktijkschool Helmond (vo)
Strabrecht College (vo)
SSOE
Varendonck College (vo)
Willibrord Gymnasium (vo)

* Lopende het schooljaar heeft de heer De Vries zitting genomen in de OPR als ouder namens IVODeurne
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Enquête onder de leden
Net zoals de afgelopen schooljaren is er weer een enquête verspreid
onder de leden. De enquête is uitgezet naar de 23 leden en 19
personen hebben gereageerd, waaronder twaalf personeelsleden en
zeven ouders.

Vergaderlocatie
Goed
Voldoende

Er werd gevraagd wat de leden van de vergaderlocatie vinden. De
vergaderingen vinden plaats in de avonduren in de vergaderzaal van
SWV Helmond-Peelland VO. 15 leden vinden de vergaderlocatie
goed, drie leden vinden het
Transparantie
voldoende en een lid vindt de locatie neutraal.

Ja
Neutraal

Neutraal

Naar aanleiding van ons vorige jaarverslag is er een aanpassing
gedaan ten aanzien van de aanwezigheid van het dagelijks
bestuur en de directeur. Vanaf schooljaar 2016-2017 vindt er
alvorens het dagelijks bestuur aansluit, een vergadering plaats
van een half uur, met uitsluitend de OPR-leden. Aan de leden
werd gevraagd of zij het dagelijks bestuur en de directeur als
transparant ervaren. 16 leden ervaren het dagelijks bestuur en de
directeur als transparant. Drie leden ervaren het als neutraal.

Op de vraag of de OPR-leden zich serieus genomen voelen antwoorden 16 leden met ‘ja’ en drie
leden met ‘neutraal.
De aanwezigheid van de leden per vergadering wordt zorgvuldig bijgehouden. Hieronder vindt u een
overzicht van de aanwezigheid van de verschillende leden bij de vergaderingen van schooljaar 20172018:
Nov. ‘16

Feb. ‘17

Mei ‘17

Personeel
Antoon van Dijkschool – T. van Rijsingen
Berkenschutse – J. de Wit
Commanderij College – A. van den Broek
Emiliusschool – M. Fun-Vorreyer
De Hilt – D. Hegeman
IVO-Deurne – H. van Baar
Jan van Brabant College – B. Verstijnen
Korenaer Deurne – P. van de Rijt
OMO Scholengroep Helmond – A. van den Hoven
Praktijkschool Helmond – I. Aalberse
Strabrecht College – A. Snellen
SSOE – J. Dolders
Varendonck College – V. Spoorenberg
Willibrord Gymnasium – M. Wilbers
De Zwengel – Vacature
Ouders
Antoon van Dijkschool – W. Hendrickx
Berkenschutse – H. Schocke
Commanderij College – C. Blank
Emiliusschool – C. Govaard
De Hilt – Vacature
IVO-Deurne – F. Vonk / M. de Vries
Jan van Brabant College – L. Maréchal
Korenaer Deurne – Vacature
OMO Scholengroep Helmond – B. van Griensven
Praktijkschool Helmond – Vacature
Strabrecht College – J. Sloots
SSOE – vacature
Varendonck College – J. Bennenbroek
Willibrord Gymnasium – Vacature
De Zwengel - Vacature

Aanwezig

Afwezig
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Opvallend is dat er binnen de oudervertegenwoordiging een aantal
vacatures (soms voor langere tijd) open staan.

Inbreng leden

Aan de leden is gevraagd of zij de inbreng van de verschillende
personen evenwichtig vinden. Zeven leden vinden van wel, vier
leden vinden van niet en acht leden vinden het neutraal.

Ja
Nee
Neutraal

Sfeer

Goed
Voldoende
Neutraal

SWV Helmond-Peelland VO vindt het belangrijk dat er een
goede en open sfeer is tijdens de vergaderingen. Er is daarom
gevraagd aan de leden hoe zij de sfeer ervaren.

Minimaal twee weken voor iedere vergadering worden vergaderstukken verstuurd zoals een agenda,
de conceptnotulen van de vorige vergadering en inhoudelijke vergaderstukken. Iedere vergadering
wordt genotuleerd door de secretaris. De vastgestelde notulen zijn vervolgens te vinden op de website
van SWV Helmond-Peelland VO. Op de vraag wat de leden van de kwaliteit vinden van de
vergaderstukken en notulen antwoorden tien leden met ‘goed’ en negen leden met ‘voldoende’.
De OPR-leden worden afgevaardigd door de MR-leden van de
verschillende scholen. Het is daarom van belang dat de OPR-leden
de eigen MR informeren over de besproken onderwerpen en de
stand van zaken van het samenwerkingsverband. Aan de leden is
gevraagd of zij hun achterban informeren en zo ja, op welke
manier? 18 leden informeren hun achterban en één lid geeft aan dit
niet te doen. De leden geven aan dat zij de MR informeren tijdens
de vergadering (als agendapunt), de verslagen nasturen, via
ouderraadvergaderingen of een e-mail sturen met de daarin
besproken punten.

Achterban

Ja
Nee

Aan de leden is gevraagd wat het samenwerkingsverband kan doen om het werk als OPR-lid te
verbeteren. De volgende suggesties zijn gegeven:
o Meer achtergrondinformatie geven over hoe de processen in de praktijk werken;
o Meer informatie geven over wat het doel van de OPR is en welke inbreng/rol de leden kunnen
vervullen. Vooral voor de nieuwkomers is dit van belang;
o De stukken en ontwikkelingen op tijd blijven aanleveren en achtergrondinformatie delen;
o Meer uitleg geven voor ouders die recentelijk als lid zijn aangesloten.
Conclusie
De leden geven aan het eind van de enquête aan dat ze erg tevreden zijn over de wijze waarop de
OPR is vormgegeven. De verbeterpunten van vorig jaar: een gedeelte vergaderen zonder dagelijks
bestuur voorafgaand aan de vergadering en het organiseren van themabijeenkomsten zijn
doorgevoerd en zullen ook in schooljaar 2017-2018 georganiseerd worden. Net als voorgaande jaren
blijft SWV Helmond-Peelland VO streven naar het tijdig versturen van vergaderstukken.
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Jaarverslag
24 november 2016
Dit was de eerste vergadering van het schooljaar 2016-2017. Het addendum op het
ondersteuningsplan 2017 en de begroting worden uitgebreid besproken. De OPR-leden stemmen in
het met addendum en de leden stemmen een aantal weken later in met de begroting. Daarnaast is het
rooster van aftreden besproken, aangezien een OPR-lid een zittingstermijn van vier jaar heeft en deze
in augustus 2017 is verlopen. Met de leden is afgesproken wie er nog een termijn van een bepaalde
tijd zitting heeft in de OPR.
15 februari 2017
Op 15 februari 2017 vond er een eerste themabijeenkomst plaats voor de OPR. De leden hebben
vooraf aangegeven welke thema’s zij graag behandeld zien. De directeur van SWV Helmond-Peelland
VO was uitgenodigd om een presentatie te geven over de verschillende arrangementen en
ondersteuningsmogelijkheden binnen SWV Helmond-Peelland VO en welke doelstellingen passend
onderwijs met zich meebrengt.
15 mei 2017
Tijdens de laatste vergadering van het schooljaar is het reglement van de OPR en huishoudelijk
reglement doorgenomen en vastgesteld voor de komende vier jaar. Daarnaast is het voorzitterschap
ter sprake gekomen en is er voorgesteld een onafhankelijk voorzitter voor tenminste één schooljaar in
te zetten. De huidige voorzitter, mevrouw Van den Hoven, gaat per 31 juli 2017 met pensioen en zal
als onafhankelijk voorzitter het voorzitterschap voortzetten. Daarnaast is de jaarrekening en het
bestuursverslag van 2016 besproken met de leden.
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