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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Maandag 28 juni 2021 

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

Marloes vd Velden  (personeel Curio Prinsentuin) 

Hans Mulder   (personeel JTC) 

Rob Venema   (ouder 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.)  Marloes vd Velden  (personeel Curio Prinsentuin 

Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. Raymond Attinger sluit deze vergadering aan. Raymond zal 

volgend schooljaar aansluiten namens de oudergeleding van het JTC en volgt daarmee Rob Venema 

op. 

 

2. notulen OPR vergadering 29 maart 2021  

De notulen van de vergadering van 29 maart worden goedgekeurd. Deze notulen worden op de 

website van SWV Roos VO geplaatst.  

 

3. Mededelingen/ingekomen post: 

a. Ter info: Concept nieuwe REA 

Ter informatie zodat de OPR kan zien welke thema’s opgenomen zijn in de REA (Regionaal 

Educatieve Agenda). De REA is een samenwerking tussen samenwerkingsverbanden en 

betrokken gemeenten. Gemeenten Drimmelen en Rucphen zijn ook aangesloten bij de REA. 

b. In oprichting: MRP> afstemming overleg. 

MRP (MR Personeel). Het SWV moet wettelijk gezien ook een MR hebben als er 3 of meer 

personeelsleden zijn. Zij gaan over het personeel en kunnen bij algemene bevoegdheden  een 

samenwerking/link hebben met de OPR. 

c. In september bespreken: Ontwikkelingen ocw oudersteunpunten bij swv 

 

4. Bespreken Jaarverslag 2020 

In aanwezigheid van de controller Carla Hager. Op 26 mei jl. heeft de RVT het jaarverslag 2020 

goedgekeurd en de bestuurder heeft het daarna vastgesteld. De accountant heeft de 

controleverklaring inmiddels afgegeven. 
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• Vooraf was de OPR gevraagd om eventuele vragen vooraf door te sturen. Er waren geen vragen, 

men geeft aan dat het een helder en transparant verhaal is. Wel wordt aangegeven dat 93 

pagina’s voor een verslag erg fors is. De verwachting is dat het verslag in de toekomst veel korter 

zal zijn. De schema’s, organigram en factsheet worden als prettig ervaren voor een helder 

overzicht.  

• Controller en directeur-bestuurder geven korte toelichting op het weerstandsvermogen, de 

bestemmingsreserve en de risico paragraaf. 

 

5.  Opvallende ontwikkelingen factsheet jaarverslag 2020 

Op een aantal punten worden vragen voor toelichting gesteld, Gerda geeft deze toelichting en dit is 
voor iedereen een helder verhaal. Complimenten voor het mooie overzichtelijke geheel.  
 

6. Bezetting OPR met ingang van 1 augustus 2021 

Vanuit de Kameleon is het zeer lastig de vacature in te vullen. Er heeft tot nu toe geen enkele ouder 

op de diverse oproepen gereageerd. Gerda stelt voor vanuit het SWV contact te leggen met ouders 

van kinderen waar bijvoorbeeld een TLV voor wordt aangevraagd. Ook vanuit het Avonturijn is de 

vacature zeer lastig in te vullen. Bij de kennismaking nieuwe leerlingen worden hun ouders 

persoonlijk benaderd met de vraag of er interesse is deel te nemen aan de OPR.  

 

7. Afsluiting/rondvraag 

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

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

• 27 september 2021 

• 13 december 2021 

• 28 maart 2022 

• 20 juni 2022 

Chantal stuurt na de zomervakantie een mail naar de OPR om te peilen of de vergadering van 27 

september fysiek of online wordt. Indien de wens fysiek is, wordt er een locatie vastgesteld.  

 


