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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Maandag 1 april 2019 

Aanwezig OPR  Paul van den Berg  (voorzitter OPR) 

Inge Berkelmans  (personeel Markland College) 

Marieke Goossens  (ouder Markland College) 

Hans Mulder   (personeel JTC) 

Jeanette Traets   (personeel Kameleon) 

Adrian van Tilburg  (personeel Prinsentuin) 

Robin Leus   (ouder Prinsentuin) 

Coen van Oers    (personeel OMO sg Tongerlo) 

Ruud van der Star  (ouder OMO sg Tongerlo) 

Inge de Rooij   (ouder Het Driespan) 

 

Tevens aanwezig Gerda Huizinga    (directeur SWV)  

 Charles van Wettum   (rector-bestuurder JTC) 

    

Afwezig mk   Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 

Jannita Meiresonne  (personeel Het Driespan) 

 

Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Een speciaal woord van 

welkom aan de 3 nieuwe leden. 

Tevens een hartelijk welkom aan Charles van Wettum. 

 

2. Ronde tafelgesprek met afgevaardigde van het intern toezicht SWV ROOS VO:   

- Charles van Wettum (rector-bestuurder JTC) 

Hoe gaat het binnen het swv? Uitwisselen van beelden, vragen etc. 

 

3. notulen 25 juni 2018 

De notulen van 17 december 2018 worden besproken en vastgesteld. De aangepaste notulen worden 

op de website van de OPR en op de website van SWV Roos VO geplaatst.  

 

4. mededelingen/ingekomen post 

 Jaarplanning SWV  

 Stand van zaken vacatures OPR 

Er zijn diverse vacatures op te vullen binnen de OPR. De uitvraag is hiervoor uitgezet binnen de 

scholen en inmiddels zijn er meerdere vacatures opgevuld. Er staat nu nog een vacature uit voor een 

ouder namens de Kameleon en een personeelslid namens de Mytylschool. 

 Terugkoppeling gesprek intern toezicht SWV ROOS VO en SWV Brabantse wal VO, februari 

2019 

 

5. Bespreken:  concept rapport inspectie (Bijlagen: Concept rapport en aanbiedingsbrief) 

- De sterke kanten 
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- De ontwikkelpunten 

- Wat zou de OPR mee willen geven? 

- Concept reactie van bestuur (mondeling) 

 

6. Bespreken:  Bijlagen: Huishoudelijk reglement/statuut/reglement  

- 140108 OPR-reglement 

- 140108 OPR-statuut 

- 140127 Huishoudelijk reglement ondersteuningsplanraad 

 

De voorzitter en directeur SWV bespreken de reglementen samen en in september komt er een 

voorstel tot herziening op de agenda van de OPR. 

 

7. rondvraag en sluiting  

 

De volgende OPR-vergadering is op maandag 24 juni 2019.  

Het Jaarverslag 2018 (wordt op 19 juni in de avond vastgesteld en vrijgegeven voor verzending op 

donderdag 20 juni. Door wisseling van accountant is dit tijdpad krap dit jaar). 


