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Vergadering Ondersteuningsplanraad 
Maandag 25 juni 2018 
Aanwezig OPR  Paul van den Berg  (voorzitter OPR) 

Inge Berkelmans  (personeel Markland College) 
Marieke Goossens  (ouder Markland College) 
Peter van der Horst  (personeel Mytylschool) 
Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 
Stefan Hultermans  (ouder Kameleon) 
Hans Mulder   (personeel JTC) 
Jeanette Traets   (personeel Kameleon) 
Adrian van Tilburg  (personeel Prinsentuin) 

 
Tevens aanwezig Gerda Huizinga    (directeur SWV)  
 Carla Hager   (controller sg Tongerlo) 
    
Afwezig mk   Rini Oomen   (personeel Da Vinci College) 

Suzanne Vijfvinkel  (personeel Driespan) 
Inge de Rooij   (ouder Driespan) 
Wilma Schalk   (ouder Da Vinci College) 

 
Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. 
Peter van der Horst, Rini Oomen, Suzanne Vijfvinkel, Stefan Hultermans en Wilma Schalk nemen 
definitief afscheid van de OPR. Het werven van nieuwe leden dient per school te gebeuren. De 
voorzitter mailt hierover de betreffende schoolbesturen.  
 
2. jaarverslag/jaarrekening 2017 SWV 
De controller is aanwezig om het jaarverslag toe te lichten. Het jaarverslag 2017 is goedgekeurd en 
brengt in beeld wat het SWV heeft bereikt in het jaar 2017. 
Het aankomend jaar zal BDO niet meer de tekenend accountant zijn, maar zal er een andere 
accountant worden aangesteld. Dit om een objectief beeld te blijven behouden.  
De OPR vindt het verslag erg duidelijk en is te spreken over het feit dat de gelden ten goede komt 
aan het kind.  
 
3. Notulen 18 december 2017 
De notulen van 18 december 2017 worden besproken en vastgesteld. Deze vastgestelde notulen 
worden op de website van de OPR en op de website van SWV Roos VO geplaatst.  
 
  



OPR vergadering met SWV 
 

Vastgesteld Verslag OPR vergadering 25 juni 2018 2 

4. Mededelingen en ingekomen post  
• vergaderschema 2018-2019;  

De vastgestelde data voor het volgend schooljaar zijn;  
 
Maandag  22 oktober 2018  verantwoordingsrapportage 
Maandag  17 december 2018  begroting 
Maandag  1 april 2019    
Maandag  24 juni 2019   bespreken jaarverslag 
 
Alle OPR vergaderingen vinden, na overleg en instemming, plaats op maandagen. Dit in tegenstelling 
tot de eerder gestuurde jaarplanning.   
 

• scan kwaliteit basisondersteuning 
de scan Passend Onderwijs geeft ouders inzicht in het passend onderwijs op school en kan worden 
ingevuld door iedereen die op een professionele manier betrokken is bij onderwijs en leerlingen.   
De scan geeft een helder totaalbeeld van de huidige situatie op school.  
 

• SOP 
Schoolondersteunersprofiel  
Er is een nieuw format opgesteld voor het nieuwe Schoolondersteunersprofiel (SOP). Dit SOP wordt 
intern op de scholen besproken en voorgelegd aan de MR. Daarna wordt het SOP vastgesteld door 
het bevoegd gezag.  
 
5. werkgroep HB/dubbel bijzonder 
Het SWV heeft de verplichting om alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te kunnen 
verstrekken, dus ook voor kinderen waarbij hoogbegaafdheid is vastgesteld.  
 
Het Norbertus Gertrudis Lyceum van OMO sg Tongerlo heeft de ondersteuning aan hoogbegaafde 
leerlingen reeds op een hoger plan en kan een hoogbegaafdheidsprofiel aanbieden.  
Er is een werkgroep samengesteld met medewerkers van het Norbertus Gertrudis Lyceum en het 
Brederocollege in Breda om tot een passend onderwijsaanbod te komen.  
Hiervoor kan er ook een samenwerking zijn tussen andere samenwerkingsverbanden in de regio, 
zoals Breda en Bergen op Zoom. Regionaal gezien zou er een slag geslagen kunnen worden om 
subsidie te krijgen en om hoogbegaafde kinderen beter in beeld te krijgen.  
De werkgroep heeft de opdracht om na de zomervakantie het SWV de arrangementen uitgewerkt te 
laten zien.  
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6. functionaris gegevensbescherming  
De OPR wordt gevraagd instemming te verlenen aan het takenpakket Functionaris 
Gegevensbescherming.  
Alle instellingen moeten een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben. Deze functionaris 
fungeert als waakhond en heeft als eigenstandige taak om alle facetten van de wet op de privacy 
(AVG) te controleren en te waarborgen. Dit met als doel de bescherming privacy gegevens. 
De functionaris gegevensbescherming van Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg zal FG voor het SWV 
worden. Hiervoor wordt een contract opgesteld voor 1 jaar. Deze FG zal ongeveer 4 keer per jaar 
controleren of er juist gehandeld wordt. Er wordt een privacy handboek opgesteld. 
Het Samenwerkingsverband is momenteel bezig om Kindkans aan te passen zodat dit een 
beschermende omgeving is die voldoet aan alle eisen van de AVG.  
   
7.  Rondvraag en sluiting    
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
De vertrekkende leden worden hartelijk bedankt voor hun rol in de OPR.  
 
De volgende vergadering is op maandag 22 oktober.  


