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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Maandag 27 september 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 Meiresonne  (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)  

Afwezig  (m.k.)  Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 

Nicole Hees   (personeel Markland College) 

Afwezig (z.k)  Jannita Meiresonne  (personeel Het Driespan) 

Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 

 

1. Opening  

Deze vergadering wordt voor de eerste keer na de coronamaatregelen fysiek gehouden. Wij zijn te 

gast bij de Mytylschool, waar we een rondleiding krijgen voordat de vergadering start.  

 

2. Oudersteunpunt 

Gesprek over Oudersteunpunt en de rol van de OPR in aanwezigheid van Gerard Kusters (lid Raad van 

Toezicht van SWV ROOS vo en directeur-bestuurder van de Mytylschool)  

In november 2020 heeft de minister met de Tweede Kamer de eindevaluatie passend onderwijs 

besproken. In elk samenwerkingsverband is het verplicht een steunpunt te hebben. Het wordt 

verplicht om, met leerlingen en ouders, in 2023 een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt in 

te richten. 

Gesproken is over wat de OPR aan ideeën heeft voor een dergelijk steunpunt. Naar voren komt dat 

ouders vaak niet weten waar ze voor welke steun moeten zijn. Het steunpunt zou een soort 

wegwijsfunctie en een signaleringsfunctie kunnen hebben.  

 

Tijdens de brainstorm hebben de leden van de OPR stilgestaan bij de volgende vragen die op 

kwamen: 

• Wat is precies onafhankelijke informatie? 

• Wat is de rol van de OPR hierin? We willen meegenomen worden met de planvorming, zodat we 

uiteindelijk de aanpassing op het ondersteuningsplan op dit onderdeel kunnen wegen. 

• Willen/kunnen we wel een rol spelen bij het raadplegen van de achterban van ouders in MR-en? 

• Wat is precies de behoefte van ouders en hoe divers is die groep? 

• Hoe en waar beleg je het steunpunt en wat is dan de rol van de scholen bij de 

informatievoorziening over ondersteuning op de scholen? 
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Conclusie voor nu; signalering waar de behoefte ligt, monitoren wat er landelijk gebeurd en Gerda 

zou graag met ouders van de scholen in gesprek gaan waar nu precies de behoefte ligt.  

 

3. notulen OPR vergadering 28 juni 2021  

De notulen van de vergadering van 28 juni worden goedgekeurd. Deze notulen worden op de 

website van SWV Roos VO geplaatst.  

 

4. Mededelingen/ingekomen post: 

a. Stand van zaken bovenmatige reserve 

Alle SWV hebben gezamenlijk een plan ingediend. Minister vond dit volgens lijn met zijn plan. Er 

moet nog een officiële reactie komen, dit wordt voor het eind van het kalenderjaar verwacht.  

b. Stand van zaken vacatures OPR 

het SWV en de directie van de scholen zijn druk bezig ouders te werven bij met name het 

Avonturijncollege en de Kameleon. Vanuit deze scholen moet sowieso nog oudervertegenwoordiging 

vervaardigd worden. Daarnaast nemen aan het einde van dit schooljaar 2021-2022 enkele OPR-leden 

afscheid.   

 

4. Stand van zaken BSVZ 

In juni is er een tussenevaluatie over het eerste jaar (maart 202 – juni 2021) geweest met directeuren 

van de betrokken scholen. De BSVZ is in het leven geroepen voor leerlingen die vastlopen op school, 

maar waar naar verwachting geen structurele belemmering is.  

In de 15 maanden waarin de BSVZ bestaat er is door de coronapandemie alleen in de periode 

september-december 2020 sprake geweest van een volledige hervatting van het onderwijs. Hierdoor 

zijn er minder leerlingen bij de BSVZ geplaatst dan de verwachting was.  

In de evaluatie wordt beschreven welke knelpunten er zijn en welke maatregelen er al zijn genomen 

om de samenwerking tussen de BSVZ en de diverse instanties te verbeteren.  

 

5. 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; 

• 13 december 2021 

• 28 maart 2022 

• 20 juni 2022 

 


