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Vergadering Ondersteuningsplanraad 
Woensdag 12 juni 2017 
 
Aanwezig OPR  Paul van den Berg  (voorzitter OPR) 

Inge Berkelmans  (personeel Markland College) 
Peter van der Horst  (personeel Mytylschool) 
Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 
Stefan Hultermans  (ouder Kameleon) 
Hans Mulder   (personeel JTC) 
Rini Oomen   (personeel Da Vinci College) 
Suzanne Vijfvinkel  (personeel Driespan) 
Inge de Rooij   (ouder Driespan) 
Wilma Schalk   (ouder Da Vinci College) 
Jeanette Traets   (personeel Kameleon) 
Adrian van Tilburg  (personeel Prinsentuin) 

 
Tevens aanwezig Gerda Huizinga    (directeur SWV)  
 Carla Hager   (controller sg Tongerlo) 
    
Afwezig mk   Marieke Goossens  (ouder Markland College) 
 
Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom..  
 
2. Notulen 5 april 2017 
De notulen van 5 april worden besproken. Op een kleine wijziging na worden de notulen 
goedgekeurd. 
Deze vastgestelde notulen worden op de website van de OPR en op de website van SWV Roos VO 
geplaatst.  
 
3. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen. 
 
4. Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag wordt in aanwezigheid van de controller besproken.  
De hamvraag is of de rode draad uit het verslag te halen is? Voorzitter geeft aan dat het een heel 
duidelijk en goed leesbaar stuk is. Dit wordt door de OPR beaamd.  
 
De controller geeft een toelichting op de begroting op blz. 28. Het resultaat is helaas slechter dan 
begroot. Als er niet eerder was ingegrepen was het resultaat nog slechter.  
 
De vraag wordt gesteld of de begroting voor 2018 realistisch is. Volgens de voorzitter van het SWV 
wel. Risico’s zijn hierbij de opting out en het vso.  
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De door het bestuur getekende versie van het jaarverslag wordt toegestuurd naar de notuliste. Zij 
zorgt dat deze op de website van de OPR komt. 
 
5. Rapport ZE  
Het rapport zelfevaluatie van het SWV wordt besproken. 
Het is een helder en goed leesbaar rapport.  
 
Doel/belangrijk 
Het kind centraal stellen en over de muren van de school heenkijken. De school (directie en 
docenten) hebben hier een grote rol in. Scholen moeten ook zélf in actie komen en samenwerken om 
een leerling de juiste begeleiding te bieden.  
 
6. Concept ondersteuningsplan   
Het concept ondersteuningsplan 2018-2021 wordt besproken. Het SWV krijgt complimenten voor de 
lay out. Het plan ziet er erg professioneel en goed leesbaar uit.  
 
De OPR kan nu input geven op het ondersteuningsplan. Op 28 juni moet het bestuur het plan 
goedkeuren en vervolgens is er op 29 juni een OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met 
gemeente.  De verwachting is dat er vanuit de gemeente geen op- of aanmerkingen zullen komen.  
Begin juli wordt het ondersteuningsplan naar de OPR gestuurd. De OPR heeft dan instemmingsrecht. 
Indien noodzakelijk zal  de OPR nog bijeen komen om het plan goed te keuren. 
 
De directeur van het SWV licht toe wat er naar aanleiding van eerdere bevindingen nog aangepast 
wordt in het concept ondersteuningsplan.  
Er loopt nog een discussie in welke categorie een leerling geplaatst wordt. (blz 22) 
Er is een algemene denkwijze vanuit het SWV maar soms is het nodig voor een leerling een andere 
oplossing te vinden. Scholen moeten hiervoor een duidelijke onderbouwing hebben.  
 
Er komt nog een toevoeging in het plan voor ouders met informatie over het SWV. 
 
Per 1 januari 2018 komt er een protocol privacy met datalekken. 
Dit protocol komt daarvoor nog bij de OPR ter goedkeuring. 
 
7. Rondvraag en sluiting 
Er wordt aangegeven dat het contact met de financiële administratie van sg Tongerlo moeizaam 
verloopt. Er wordt niet gereageerd op de mail en de declaraties worden erg laat uitgekeerd. 
 
Door het SWV zijn nieuwe data voor de OPR vergadering voorgelegd. Deze zijn akkoord en vinden 
plaats op de volgende data; 
 

- OPTIONEEL maandag 28 augustus 2017 – indien er op- of aanmerkingen komen op het 
jaarverslag 

- Woensdag 25 oktober 2017 
- Maandag 18 december 2017 
- Woensdag 4 april 2018 
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- Maandag 25 juni 2018 
 
Gelieve deze data in uw agenda te noteren. 
  
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, wenst eenieder vast een fijne 
zomervakantie en sluit de vergadering.  
De volgende vergadering is op woensdag 25 oktober om 19.00 uur (of eventueel op maandag 28 
augustus).  
  


