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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Maandag 13 december 2021 

Deelnemers OPR Robin Leus   (ouder Curio Prinsentuin en voorzitter OPR) 

Marloes vd Velden  (personeel Curio Prinsentuin) 

Hans Mulder   (personeel JTC) 

Raymond Attinger  (ouder JTC) 

Annette Hoendervangers (personeel Kameleon)  

Jannita Bakker   (personeel Het Driespan) 

Patrick Tirions   (personeel OMO sg Tongerlo) 

Ruud van der Star  (ouder OMO sg Tongerlo) 

Jack Withagen   (personeel Mytylschool) 

Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 

Nicole Hees   (personeel Markland College) 

Dave van Meer   (ouder Markland College) 

Tevens aanwezig Gerda Huizinga    (directeur swv Roos vo)  

Afwezig  (m.k.)  Marloes vd Velden  (personeel Curio Prinsentuin) 

   Patrick Tirions   (personeel OMO sg Tongerlo) 

Raymond Attinger  (ouder JTC) 

Dave van Meer   (ouder Markland College) 

Nicole Hees   (personeel Markland College) 

Afwezig (z.k)    

Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 

 

1. Opening  

Deze vergadering wordt vanwege de aangescherpte coronamaatregelen opnieuw via MS Teams 

gehouden.  

 

2. notulen OPR vergadering 27 september 2021  

De notulen van de vergadering van 27 september 2021 worden goedgekeurd. Deze notulen worden 

op de website van swv Roos vo geplaatst.  

 

3. Mededelingen/ingekomen post 

-  

4. Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 

Controller Annette Engelaar zou aansluiten om toelichting te geven op de begroting, maar helaas is 

zij verhinderd. Gerda geeft een toelichting op de begroting. Er is al jaren krimp voorspelt in de regio 

Roosendaal, maar dit valt in de werkelijkheid enigszins mee. Er is wel krimp maar in mindere mate 

dan voorspeld is.  

Oktober 2021 wordt hierbij als leidraad aangehouden.   

 

De OPR stemt in met deze begroting, de begroting en de toelichting wordt als helder en duidelijk 

verhaal beschouwd.  
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5. Oudersteunpunt  

Ouders hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind informatie nodig die 

toegankelijk en begrijpelijk is en toepasbaar is op hun specifieke situatie. 

In elk samenwerkingsverband komt daarom een ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en jeugdigen 

vinden daar informatie over en steun bij passend onderwijs. Het ouder- en jeugdsteunpunt helpt het 

beleid in het samenwerkingsverband door de ervaringen die opgedaan worden. Informeren, steunen 

en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt. 

 

De vraag blijft of een steunpunt een toegevoegde waarde heeft op de reeds bestaande organisaties 

en aanspreekpunten. Bij de OPR-leden zijn geen nieuwe inzichten na de vorige OPR-vergadering en 

geen opmerkingen vanuit de achterban.  

 

Er is een stappenplan van 8 stappen opgezet om een steunpunt op te zetten en te blijven 

ontwikkelen. Voor augustus 2021 ontvangt de OPR hiervan een concept. De focus ligt nu op de 1e 

stap, de aanloopfase.  

De methode Vertellis wordt ingezet bij het ophalen van ‘waar heb je behoefte aan’.  

 

Eind maart komt dit onderwerp op de agenda van de OPR en wordt een betrokkene bij het plan 

uitgenodigd om een toelichting te geven. 

 

6. bespreken rooster aan- en aftreden  

Eind van dit schooljaar nemen 5 OPR-leden afscheid.  

• Jannita Meiresonne wil als personeel Avonturijncollege eventueel doorgaan, mits dit is 

toegestaan.  

• Gerda neemt contact op met Michiel Maas, directeur Markland College, om te polsen of er al 

opvolging is voor de opvolging van Nicole Hees.  

• Robin Leus biedt aan te participeren in de MR van sg Tongerlo, hierdoor kan hij actief blijven als 

OPR-lid.  

• Hans Mulder is binnen het JTC een opvolger aan het werven.  

In maart komt dit onderwerp opnieuw op de agenda.  

 

7. Afsluiting/rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de vergadering wordt gesloten.  

Voor schooljaar 2021-2022 zijn de volgende data voor de OPR vergaderingen vastgelegd; 

• 28 maart 2022 

• 20 juni 2022 

 


