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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Maandag 7 december 2015  

 

Aanwezig OPR  Paul van den Berg,  Inge Berkelmans, Jeanette Traets, Lizette de Hond,  

   Peter van der Horst, Stefan Hultermans, Tim Matthijssen, Adrian van Tilburg,  

Wilma Schalk, Inge de Rooij, Rini Oomen, Hans Mulder 

 

Tevens aanwezig Gerda Huizinga, directeur SWV en Carla Hager, controller sg Tongerlo 

   

Afwezig mk   Marieke Goossens 

 

Notulist  Chantal van der Velden 

 

1. Opening  

Paul van den Berg opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom 

aan de heer Hans Mulder, vanaf heden een nieuw lid van de OPR namens het JTC.  

 

2. Mededelingen  

Ilse Isendoorn is niet meer werkzaam in de MR van het JTC en is vanaf heden gestopt als OPR-lid.  

  

Om het boekjaar af te kunnen sluiten, verzoekt Carla Hager om declaraties van dit kalenderjaar 

spoedig in te dienen. Declaraties mogen per vergadering of per kalenderjaar worden ingediend. 

Formulieren hiervoor zijn terug te vinden op de nieuwe website van de OPR.  

 

Er is een onderzoek geweest naar de basisondersteuning: er heeft een overleg plaatsgevonden met 

directeuren en zorg coördinatoren. De rode draad is dat de meeste scholen druk bezig zijn met het 

vorm geven van de basisondersteuning.  

De zorgstructuur zit goed in het hoofd van eenieder, maar is nog niet helemaal uitgeschreven. Dit is 

wel van belang voor onder andere ouders en personeelsleden. Dit is zeker nog een aandachtpunt. 

In een volgende vergadering gaat Gerda hier graag dieper op in.  

 

Er heeft ook een overleg met de gemeente plaatsgevonden over de omgang met thuiszitters.  

De school kan dit niet alleen, heeft de gemeente hard nodig om samen te werken  en zo het aantal 

thuiszitters te verminderen. De opdracht voor het eerste kwartaal 2016 is om schriftelijk afspraken 

vast te leggen tussen SWV en gemeente.  

 

3. Notulen 7 september 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Deze komen op de website van de OPR.  

De notulen worden van de voorgaande vergaderingen worden tevens op de website geplaatst.  
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4. Meerjarenbegroting:  

Carla Hager is aanwezig om toelichting te geven op de meerjarenbegroting 2016-2019.  

Zij geeft aan de verschillen in bedragen ten opzichte van de vorige begroting kunnen komen doordat 

er andere leerlingaantallen aan ten grondslag liggen. Andere tarieven en kleine verschillen maken dat 

er andere bedragen uit de begroting komen. Daarbij is het een optelsom van diverse aspecten, zoals 

dat de uitgave ambulante begeleiding minder is dan begroot.  

De begroting is opgesteld per kalenderjaar in plaats van per schooljaar en per geldstroom; wat wordt 

er ontvangen en wat wordt er uitgegeven.  

 

Er zijn maatregelen getroffen om tekorten op te vangen. Het streefdoel is om 5% van de inkomsten 

uiteindelijk over te houden om zo een buffer op te bouwen.  

 

De benamingen “Rebound” en ”Op de Rails” zijn niet juist meer.  Deze benaming moet gewijzigd 

worden maar er is nog geen goede naam voor.  

 

De peildatum LWOO/PRO is 1-10-2012 waarbij het percentage 12% van het aantal leerlingen is.  

Hier is een hoop rumoer over.  Landelijk is de trend voor LWOO dalend maar door onder andere de 

toestroom van asielzoekers zal het aantal leerlingen PRO toenemen (instroom vanuit ISK).  

De peildatum zal hierdoor niet realistisch meer zijn. Wellicht wordt deze aangepast.  

  

De begroting is niet sluitend en het SWV heeft nog geen eigen vermogen om dit op te vangen. 

In de directeurenvergadering wordt afgesproken dat er tot een voorstel gekomen wordt hoe dit 

opgelost gaat worden.   

 

Compliment voor het opstellen van de begroting; deze is een stuk duidelijker dan de vorige keer.  

Er zijn geen op- en aanmerkingen, zodoende wordt er vanuit de OPR een positief advies aan het SWV 

gegeven. 

Op 20 januari 2016 stelt het bestuur de meerjarenbegroting definitief vast. Tot uiterlijk 13 januari 

2016 is er nog de mogelijkheid om alsnog een advies door te geven.  

 

5. Jaarverslag ter informatie  

De jaarrekening wordt in de volgende vergadering besproken omdat deze niet door iedereen goed bij 

de mail ontvangen was. 
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6. Verslag Inspectie ter informatie 

Het definitieve verslag van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van een 

kwaliteitsonderzoek bij het SWV is uitgereikt ter informatie.  

Naar aanleiding hiervan wordt de vraag gesteld of de Escalatieladder al opgestart is. Gerda geeft aan 

dat deze binnen het SWV al  wel is ingezet. In de vergadering van 9 maart 2016 komt dit verder aan 

bod. 

 

7. Website OPR 

Vanaf heden is de website OPR in gebruik te nemen; https://swvroosvo.sharepoint.com. Aan ieder 

OPR-lid is zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord uitgedeeld. Er wordt uitleg gegeven over het 

gebruik van de website. In het vervolg zullen alle stukken op deze site onder het kopje 

‘Ondersteuningsplanraad’ worden gezet.  

 

8. Rondvraag 

Er gaan veel afkortingen over tafel welke voor met name nieuwe leden lastig te herleiden zijn. In het 

Ondersteuningsplan staat een lijst met afkortingen. Dit plan is ook terug te vinden op de website.   

 

De vraag wordt gesteld of er een  IVO commissie ingesteld gaat worden zoals die in het SWV Bergen 

op Zoom bestaat. Gerda  geeft aan dat oorspronkelijk bewust deze commissie niet is ingevoerd, maar 

dat zij inmiddels wel de route heeft ingezet naar een soortgelijke commissie t.b.v. de plaatsing van 

leerlingen. Deze commissie zal breder getrokken worden maar niet hetzelfde als in Bergen op Zoom 

worden. De verwachting is dat deze commissie er binnen ongeveer 1 jaar zal zijn. 

 

9. Afsluiting 

De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en ziet iedereen graag weer op 

de volgende vergadering van woensdag 9 maart 2016. 

https://swvroosvo.sharepoint.com/

