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Inleiding
Dit is het tweede jaarverslag van de ondersteuningsplanraad (OPR) van SWV Helmond-Peelland VO.
De OPR heeft in schooljaar 2014-2015 vier keer vergaderd, te weten: 29 september 2014, 25
november 2014, 30 maart 2015 en 16 juni 2015. De vastgestelde notulen van de OPR zijn te vinden
op de website www.swv-peelland.nl.

Ondersteuningsplanraad
Wat is de ondersteuningsplanraad (OPR)?
De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. In de
OPR zitten ouders, personeelsleden en scholieren 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 vijftien personeelsleden en tien 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. S. Claassens
Mw. B. Verstijnen / Mw. I. van Lent*
Dhr. P. van de Rijt
Mw. A. van den Hoven
Mw. I. Aalberse
Mw. I. Bod
Dhr. J. Dolders
Dhr. F. Tinnemans
Dhr. J. Hoorneman
Dhr. W. van den Elshout
Ouders
Mw. W. Hendrickx
Dhr. H. Schocke
Mw. E. Kavelaars
Dhr. C. Govaard
Dhr. J. Atgier
Dhr. F. Vonk
Mw. W. Knijnenburg
Vacature
Vacature
Vacature
Mw. J. Sloots***
Vacature
Mw. T. Zoon
Dhr. J. Sonnemans**
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)

* Mw. Verstijnen is lopende het schooljaar met zwangerschapsverlof gegaan. Mw. Van Lent heeft het
tot die tijd van haar overgenomen.
** Dhr. Sonnemans is lopende het schooljaar wegens persoonlijke omstandigheden gestopt met de
werkzaamheden binnen de OPR. Voor het Willibrord Gymnasium geldt dat er een vacature openstaat.
*** Mw. Sloots is vanaf april 2015 lid van de OPR.
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Enquête onder de leden
Net zoals afgelopen schooljaar is er weer een enquête verspreid onder de leden. Aandachtspunten
van vorig jaar waren: de agenda met stukken wat eerder versturen, een andere opstelling van de
vergadertafel en een jaarplanning opstellen zodat de OPR weet wat wanneer van hun verwacht wordt.
Aan alle drie de punten is door het samenwerkingsverband gehoor gegeven. Er wordt naar gestreefd
de agenda met bijbehorende stukken minimaal één week van te voren te verstrekken. De
vergaderlocatie is per 1 januari 2015 gewijzigd naar Berkveld 19 in Helmond (bij de Antoon van
Dijkschool). De vergaderingen die in 2014 hebben plaatsgevonden op de Ruusbroeclaan, zijn
gehouden aan een tafel met vierkante opstelling. Het samenwerkingsverband heeft in schooljaar
2014-2015 een jaarplanning opgesteld met daarin de te behalen resultaten uit het
ondersteuningsplan.
De enquête is verspreid over de 24 leden en 16 leden hebben gereageerd, waaronder elf
personeelsleden en vijf ouders.

Er werd gevraagd wat de leden van de vergaderlocatie
vinden. De eerste twee vergaderingen van het schooljaar
hebben nog plaatsgevonden bij het Vakcollege Helmond
en vanaf 1 januari 2015 is de vaste vergaderlocatie bij het
samenwerkingsverband. Tien leden vinden de locatie
goed, vier leden voldoende en twee leden vinden het
neutraal. Een lid vindt het prettig dat de locatie dicht bij het
station ligt en een lid vindt het slecht verstaanbaar i.v.m. de
groepsgrootte.

Het werk van de secretaris bestaat onder andere uit het
versturen van de agenda (met bijbehorende stukken),
het maken van de notulen en het organiseren van de
vergadering. Tien leden vinden dat de secretaris het
werk goed uitvoert, drie leden vinden het voldoende en
twee leden vinden het neutraal.

Vergaderlocatie
Goed
Voldoende
Neutraal
Matig
Onvoldoende

Werk van de
secretaris
Goed
Voldoende
Neutraal
Matig
Onvoldoende

Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat er een
goede sfeer heerst tijdens de vergaderingen. Er is daarom
aan de leden gevraagd wat zij hiervan vinden. acht leden
geven aan de sfeer goed te vinden, zes leden vinden het
voldoende en twee leden vinden de sfeer neutraal. Een lid
geeft aan dat er een open sfeer hangt, maar dat sommige
mensen meestal op achterstand zijn wat betreft de
informatie.

Sfeer tijdens
vergadering
Goed
Voldoende
Neutraal
Matig
Onvoldoende
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Op de vraag of de inbreng van de OPR-leden
evenwichtig is, antwoordden zeven leden met ja, drie
leden vinden van niet en zes leden vinden de inbreng
neutraal. Een lid geeft aan dat in iedere groep mensen
veel aan het woord zijn en andere mensen bijna alleen
maar luisteren. Een lid vindt dat er een open sfeer
heerst.

De leden werd gevraagd wat zij van de bezetting van OPRleden vinden, is iedere school goed vertegenwoordigd? Drie
leden vinden dat de bezetting goed is, twee leden vinden
het voldoende, acht leden vinden de bezetting neutraal en
drie leden vinden het matig. Twee leden geven aan dat de
aanwezigheid tijdens de vergaderingen onvoldoende is. Een
lid vraagt zich af of de vergaderingen interessant zijn voor
ouders en een lid geeft aan dat het aantal ouders ontbreekt.
Om een beeld te geven hoe de aanwezigheid is tijdens de
vergaderingen, is hieronder een overzicht gemaakt van
schooljaar 2014-2015.

Inbreng is evenwichtig
Ja
Nee
Neutraal

Bezetting leden
Goed
Voldoende
Neutraal
Matig
Onvoldoende

Sept. ‘14

Nov. ‘14

Mrt. ‘15

Jun. ‘15

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 – S. Claassens
Jan van Brabant College – B. Verstijnen / I. van Lent
Korenaer Deurne – P. van de Rijt
OMO Scholengroep Helmond – A. van den Hoven
Praktijkschool Helmond – I. Aalberse
Strabrecht College – I. Bod
SSOE – J. Dolders
Varendonck College – F. Tinnemans
Willibrord Gymnasium – J. Hoorneman
De Zwengel – W. van den Elshout
Ouders
Antoon van Dijkschool – W. Hendrickx
Berkenschutse – H. Schocke
Commanderij College – E. Kavelaars
Emiliusschool – C. Govaard
De Hilt – J. Atgier
IVO-Deurne – F. Vonk
Jan van Brabant College – W. Knijnenburg
Korenaer Deurne - vacature
OMO Scholengroep Helmond - vacature
Praktijkschool Helmond - vacature
Strabrecht College – J. Sloots
SSOE - vacature
Varendonck College – T. Zoon
Willibrord Gymnasium – J. Sonnemans
De Zwengel - vacature

Aanwezig

Afwezig
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Vijftien van de zestien leden die de enquête hebben ingevuld, informeert de achterban. Dit wordt
gedaan door ze te verwijzen naar de website van het samenwerkingsverband, te informeren tijdens de
MR-vergaderingen, de notulen door te sturen en door de nieuwsbrieven. Een MR-lid geeft aan dat er
vanuit de MR weinig animo voor is.
Het dagelijks bestuur en de directeur van het
samenwerkingsverband proberen iedere
vergadering aanwezig te zijn. Aan de leden is
gevraagd wat zij van de samenwerking vinden
tussen hun en het bestuur/directeur.
Vijf leden vinden de samenwerking goed, vijf
vinden het voldoende en vijf leden vinden het
neutraal. Een lid heeft geen ‘cijfer’ gegeven
omdat hij/zij pas lid is geworden.
Een lid geeft aan dat het bestuur de leden
informeert, maar dat nauwelijks wordt gespard
over zaken waardoor er weinig diepgang is.

Samenwerking DB - OPR
Goed
Voldoende
Neutraal
Matig
Onvoldoende

Vijftien leden ervaren het dagelijks bestuur en de directeur als transparant, één persoon ervaart het
als niet transparant. Een lid geeft aan dat hij/zij het idee heeft dat het samen wordt gedaan en dat er
geen twee partijen zijn.
80% van de leden voelt zich serieus genomen door het dagelijks bestuur en de directeur, 20%
antwoordde met neutraal. Een lid geeft aan het fijn te vinden dat het dagelijks bestuur en de directeur
veel aanwezig zijn bij vergaderingen.
De leden is gevraagd of zij begrijpen wat er in het ondersteuningsplan staat vermeld. Vijftien leden
begrijpen het, een lid heeft met neutraal geantwoord. Dertien leden vinden dat ze genoeg tijd hebben
gehad om advies te formuleren over het ondersteuningsplan, twee leden hebben met neutraal
geantwoord.
Net zoals vorig jaar is de leden gevraagd wat het samenwerkingsverband kan doen om het werk als
OPR-lid te verbeteren. Een lid vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van het proces: wat gaat
goed en waar loopt het SWV tegenaan. Een lid stelt voor werkgroepen te vormen die actief het veld
ingaan om informatie te verzamelen en de vergadering hierover te informeren. Een lid vindt dat er een
goed vertrouwen is ontstaan tussen het bestuur en de OPR doordat het bestuur transparant is.
Zijn/haar suggestie is dan ook om dit zo te houden. Een lid vindt dat er duidelijker gecommuniceerd
kan worden door meer samen te vatten in ‘begrijpelijke taal’. Twee leden vinden dat alles prima
verloopt en één lid zegt dat dit samenwerkingsverband een voorbeeld is voor anderen.
Over het algemeen kunnen we concluderen dat de OPR-leden tevreden zijn over de gang van zaken
van het afgelopen schooljaar. Vergeleken met de antwoorden van de enquête van vorig jaar zien we
geen opvallende veranderingen. De verbeterpunten die toen zijn genoemd (de vergaderlocatie, het
tijdig versturen van stukken) zijn nu niet naar voren gekomen.
Het is belangrijk dat het samenwerkingsverband transparant blijft en de OPR meeneemt in het proces.
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Jaarverslag
29 september 2014
Dit is de eerste vergadering van schooljaar 2014-2015. Mevrouw Van den Hoven wordt
wordt opnieuw benoemd tot voorzitter. Mevrouw Zoon wordt herbenoemd als vicevoorzitter, al zal zij
na dit schooljaar geen lid meer zijn van de ondersteuningsplanraad.
Het samenwerkingsverband heeft de korte versie van het ondersteuningsplan laten drukken bij de
Jobfactory met de nieuwe huisstijl. Deze boekjes worden uitgedeeld aan de leden. Het bestuur heeft
een jaarplanning opgesteld met daarin acties en resultaten beschreven.
25 november 2014
Oberon (een onderzoeks- en adviesbureau dat werkt in opdracht van het ministerie van OCW) houdt
een presentatie over de ervaringen van leraren en ouders in de pioniersregio’s. De voorgestelde
wijzigingen in het ondersteuningsplan 2015-2016 worden door de directeur van het
samenwerkingsverband gepresenteerd. De vergadering heeft de mogelijkheid vragen te stellen. De
wijzigingen liggen de volgende vergadering voor ter vaststelling.
30 maart 2015
Het ondersteuningsplan 2015-2016 ligt ter vaststelling voor aan de vergadering. Echter wordt het
quorum deze avond niet gehaald. De leden krijgen na de vergadering een mail toegestuurd met de
vraag of zij hun stem willen uitbrengen. Op 23 april 2015 is het ondersteuningsplan vastgesteld.
Het inspectiebezoek van 27 januari 2015 wordt teruggekoppeld aan de leden. Verder wordt er
gesproken over de tijdelijke bezetting van de adviescommissie toewijzingen (ACT), die voorheen uit
drie personen bestond en (tijdelijk) wordt bezet door twee personen. Er wordt afgesproken dat de
vastgestelde verslagen van de OPR op de website van het samenwerkingsverband worden geplaatst.
16 juni 2015
Dit is de laatste vergadering van het schooljaar. Het dagelijks bestuur licht een notitie ‘ambulante
begeleiding in de toekomst’ toe aan de leden. Deze notitie wordt besproken omdat het afwijkt van het
ondersteuningsplan 2014-2018. Alle aanwezigen stemmen unaniem in met de notitie.
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