Notulen van de themabijeenkomst van het algemeen bestuur gehouden op 29
februari 2016 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO SG Helmond), de heer L. van der
Deijl (Strabrecht College), de heer L. van Genugten (Jan van Brabant College),
mevrouw M. Hertroijs (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)
Als gast tot 10.15 uur: de heer S. Dahmani (Praktijkschool Helmond), de heer R. van
Deursen (IVO-Deurne), de heer W. Dorssers (IVO-Deurne), mevrouw M. van Gils
(Willibrord Gymnasium), de heer T. Goossens (Mytylschool), mevrouw M. Jacobs (Jan
van Brabant College), mevrouw J. Jansen (Triade), mevrouw Y. Krauwel
(Commanderij College), mevrouw W. Latour (Mytylschool), mevrouw R. Maas (IVODeurne), mevrouw T. Sijbers (Korenaer Deurne), mevrouw H. Smolders (SWV
Helmond-Peelland VO), mevrouw H. Syed (De Taalbrug), mevrouw F. Thijssen (De
Berkenschutse), mevrouw P. Toonen (Varendonck College), de heer F. Vlijmincx (De
Taalbrug), mevrouw M. Walen (De Zwengel), de heer E. Wissink (SWV HelmondPeelland PO)
Afwezig: de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer J. Krol (Helicon), de heer J.
Verstegen (Aloysiusstichting), de heer H. de Vries (SSOE), de heer F. van de Wiel
(ROC ter AA)
Notulist: L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
9.00 – 10.15 uur: Deskundigheidsbevordering: voorkomen van depressie en
suïcide bij jongeren
De voorzitter opent de bijeenkomst om 9.00 uur. Voor het eerste gedeelte tot 10.15
uur zijn de leden van de netwerken zorgcoördinatoren en begeleiding en zorg
uitgenodigd. Mevrouw Van Roosmalen geeft een inleiding.
De heren Creemers en Kerkhof en mevrouw Van Goor geven een lezing met
betrekking tot het voorkomen van depressie en suïcide bij jongeren. De presentaties
zullen nagestuurd worden aan de aanwezigen.
10.30 – 11.00 uur: Thuiszitters, rondvraag en sluiting
De voorzitter vertelt dat de Inspectie van het Onderwijs op 18 en 25 februari in
gesprek is geweest met ouders, zorgcoördinatoren, directeuren en het dagelijks
bestuur. De inspecteurs waren positief. Ze willen graag een onafhankelijk
toezichtskader zien dat door het algemeen bestuur als intern toezichthouder gebruikt
wordt.
Mevrouw Van Leeuwen geeft een presentatie over thuiszitters. Deze presentatie wordt
nagestuurd.
De heer Van Genugten geeft aan de er een bijeenkomst van de financiële commissie
is geweest. Op 11 april besluit het bestuur middels vaststelling van de jaarrekening,
hoeveel het swv overdraagt aan de vo-scholen.
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen geeft aan dat de inspanningsverplichting bijna afgerond
is. Op 24 maart zal er op verzoek van de vakbonden een formeel overleg
plaatsvinden.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur. De volgende vergadering vindt plaats
op 11 april 2016.

Het verslag van 29 februari 2016 is in de bestuursvergadering van 11 april 2016
vastgesteld.

H. Schapenk
Voorzitter

