Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
26 juni 2017 te Mierlo
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO SG Helmond), de heer L. van der
Deijl (Strabrecht College), de heer R. van Deursen (IVO-Deurne), de heer J. van Dijen
(Emiliusschool), mevrouw H. Hertroijs (secretaris, De Berkenschutse), mevrouw M.
van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), de heer H. Mathijssen (Willibrord
Gymnasium), mevrouw I. van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), mevrouw L. van
den Oever (De Zwengel), mevrouw M. van Roosmalen (IVO-Deurne), de heer J.
Schoeren (Commanderij College)
Afwezig: de heer L. van Genugten (penningmeester, Jan van Brabant College), de
heer J. Verstegen (Aloysiusstichting), de heer H. de Vries (SSOE), de heer F. van de
Wiel (ROC ter AA)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening en vaststelling agenda
Mevrouw Hertroijs opent de vergadering om 9.00 uur. De heer Schapenk zal een
kwartier later aanschuiven en het voorzitterschap weer op zich nemen. Er zijn
afmeldingen van de heren Van Genugten, Verstegen, De Vries en Van de Wiel. De
heer Van Deursen zal volgend schooljaar tijdelijk de taken overnemen van mevrouw
Van Roosmalen en sluit tot die tijd aan bij de vergaderingen van het algemeen
bestuur.
Mevrouw Hertroijs stelt voor agendapunt 5, financiering kortdurend vso, naar voren te
halen en te bespreken na agendapunt 2.
2. Mededelingen
Er zijn schriftelijke mededelingen meegestuurd met de agenda. Mevrouw Van
Roosmalen vertelt naar aanleiding van de mededeling ‘lwoo-pro’ dat ouders onjuist
zijn geïnformeerd over de toetsafname door IVO-Deurne: de lwoo/pro-onderzoeken
zullen vanaf volgend schooljaar worden afgenomen in de scholen voor primair
onderwijs. Mevrouw Van Leeuwen zoekt na hoe deze communicatie is verlopen
richting het algemeen bestuur.
3. Financiering kortdurend vso
Mevrouw Hertroijs licht de notitie ‘wijziging van het bekostigingsbesluit Wvo’ toe. De
aanwezigen gaan unaniem akkoord met de beslispunten: ‘het betalen van de
ondersteuningsbekostiging (materieel en personeel) voor vo-leerlingen die hooguit
drie aaneengesloten maanden onderwijs volgen op een vso-school, zoals
gedefinieerd in artikel 7c van het bekostigingsbesluit Wvo’ en ‘de voorwaarden
waaronder deze bekostiging plaatsvindt’.
4. Conceptverslag 10 april 2017
De voorzitter geeft aan dat de heer De Vries heeft toegezegd de notitie kwaliteitszorg
deze week aan te leveren. Indien de notitie deze week wordt ontvangen, zal deze
worden doorgestuurd naar het algemeen bestuur (agendering vindt plaats in
november 2017). Naast de heer De Vries zitten ook mevrouw Van Roosmalen en de
heer Schoeren in deze werkgroep.
De voorzitter vertelt naar aanleiding van het verslag dat de uitvoering van het eerder
genomen besluit betreffende de symbioseklas niet soepel verloopt, ondanks de
gevoerde gesprekken daarover met vertegenwoordigers van de Aloysiusstichting. De
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aanwezigen spreken hun bezorgdheid uit over het schijnbare gebrek van
betrokkenheid bij het samenwerkingsverband van met name twee vso-besturen.
De voorzitter stelt voor de huurovereenkomst van het kantoor van SWV HelmondPeelland VO met 1 jaar te verlengen. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
5. Treasurystatuut
De voorzitter licht de notitie ‘treasurystatuut’ toe. De aanwezigen geven aan dat de
financiële commissie betrokken moeten worden bij financiële notities. Afgesproken
wordt dat er voorafgaand aan AB-vergaderingen een financiële commissie gepland
wordt zodat zij in staat zijn een advies te geven. De aanwezigen gaan unaniem
akkoord met de notitie ‘treasurystatuut’.
6. Rondvraag
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat het arrangement 3.4., waar een oplossing wordt
gezocht voor leerlingen met verstandelijke beperking en gedragsproblemen, weinig
voortgang boekt.
De voorzitter sluit de vergadering om 9.50 uur. Na een pauze zal het algemeen
bestuur als toezichthoudend orgaan onder voorzitterschap van mevrouw Van
Nieuwenhuijsen zijn jaarvergadering houden.

Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

16110701

Mevrouw Jansen uitnodigen voor toelichting over
overstap vso-vo
Personele consequenties en behoud expertise vso
agenderen
Vragen stellen rondom digitalisering SWV PO binnen
ALV in samenwerking met mevrouw Van den Oever
Nakijken hoe de communicatie rondom de toetsing
lwoo/pro is verlopen
Notitie kwaliteitszorg aanleveren bij swv
Kwaliteitszorg agenderen (indien notitie is
aangeleverd)
Huurovereenkomst met 1 jaar verlengen
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H. de Vries

z.s.m.
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Leeuwen
H. de Vries
DB

13-11-2017

M. van
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17041002
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Het verslag van 26 juni 2017 is in de bestuursvergadering van 13 november 2017
vastgesteld.

H. Schapenk
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