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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Maandag 24 juni 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) 

Jannita Meiresonne  (personeel Het Driespan) 

Inge de Rooij   (ouder Het Driespan) 

Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 

 

Tevens aanwezig Gerda Huizinga    (directeur SWV)  

Carla Hager (controller sg Tongerlo)  

    

Afwezig mk   Coen van Oers    (personeel OMO sg Tongerlo) 

Ruud van der Star  (ouder OMO sg Tongerlo) 

 

Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Carla Hager is aanwezig om 

het jaarverslag toe te lichten. Punt 4 van de agenda wordt naar voren gehaald en als eerste 

besproken.  

 

2. notulen 1 april 2019 

De notulen van 1 april 2019 worden besproken en op een paar aan te passen punten vastgesteld. De 

aangepaste notulen worden op de website van de OPR en op de website van SWV Roos VO geplaatst.  

 

3. mededelingen/ingekomen post 

 Jaarplanning SWV – de data van de OPR vergadering zijn akkoord.  

 Definitief rapport inspectiebezoek  

 Aan- en aftredingen; Inge Berkelmans wordt vervangen door een collega.  

De voorzitter maakt een overzicht van het rooster van aan- en aftredingen.  

 

4. Jaarverslag 2018  

Dit jaar wordt er voor het eerst gewerkt met een nieuwe accountant. De accountant heeft veel 

inhoudelijke kennis en heeft een aantal goede adviezen gegeven. Cijfermatig zijn er dit jaar geen 

bijzonderheden en wordt het boekjaar positief afgesloten. Er is een accountantsverklaring afgegeven.  

 

Hoge aantal leerlingen voor Praktijkonderwijs valt op. Dit wordt deels veroorzaakt door de 

geografische ligging (er komen veel leerlingen die officieel bij een ander samenwerkingsverband 

horen) en ISK-kinderen. 
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Complimenten voor dit jaarverslag. Het wordt als zeer helder ervaren.  

 

5. Planvorming intern arrangement  

Er komt sowieso een interne voorziening. Na de herfstvakantie kan het plan hopelijk van start gaan.  

 

6. rondvraag en sluiting  

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

De volgende OPR-vergadering is op maandag 30 september 2019  


