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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Maandag 28 maart 2022 

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.)  Annette Hoendervangers (personeel Kameleon)  

Nicole Hees   (personeel Markland College) 

Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 

   Raymond Attinger  (ouder JTC) 

Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 

 

1. Opening  

Deze vergadering wordt bij het Da Vinci College gehouden. De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. notulen OPR vergadering 13 december 2021  

De notulen van de vergadering van 13 december 2021 worden goedgekeurd. Deze notulen worden 

op de website van swv Roos vo geplaatst.  

 

3. Mededelingen/ingekomen post 

a. Tweede monitor Afbouwplan bovenmatige reserves 

b. Swv ROOS vo heeft opgave IB47 gedaan bij de Belastingdienst over 2021 

c. OPR declaratieformulier – het adres is aangepast  

d. Ter informatie de Infographic REA 2022-2025; het convenant met gemeenten is getekend;  

e. Ter informatie: Informatie Regeerakkoord en passend onderwijs  

f. Concept jaarplanning 2022-2023. De data voor de OPR-vergaderingen zijn; 

- 26 september 2022 

- 28 november 2022 

- 13 maart 2023 

- 15 mei 2023 

Afgesproken wordt dat eenieder die verhinderd is op een datum dit tijdig doorgeeft aan Chantal. Bij 

teveel afmeldingen zullen we bekijken of er een extra datum ingelast moet worden. De locatie van de 

vergadering wordt later bekend gemaakt, we zullen rouleren tussen de scholen.  
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4 Bespreken: Ouders- en Jeugdsteunpunt 

Terugkoppeling Robin Leus informatiebijeenkomst voor OPR-leden  

De voorzitter heeft op 26 januari een goed bezochte online informatiebijeenkomst over het ouder- 

en jeugdsteunpunt bijgewoond. Deze bijeenkomst was speciaal voor ouders en leerlingen in de 

ondersteuningsplanraden (OPR en), maar ook personeelsleden in de OPR en andere 

geïnteresseerden namen deel. De avond werd georganiseerd door OCO en Ouders Onderwijs. OCO 

is de Onderwijsconsumentenorganisatie in Amsterdam, een steunpunt voor ouders, leerlingen en 

mbo studenten. 

Aanleiding voor de bijeenkomst was de verbetermaatregel passend onderwijs ‘In ieder 

samenwerkingsverband een onafhankelijk steunpunt voor ouders en leerlingen voor passend 

onderwijs.’ Dit steunpunt krijgt vorm in samenwerking met ouders en leerlingen. In november 2021 

werd hiervoor een leidraad gepubliceerd. De samenwerkingsverbanden zijn er nu mee aan de slag. 

Procesmatig en trajectmatig werd er het een en ander over het steunpunt in deze bijeenkomst 

toegelicht. 

 

Via de OPR wordt er naar een of meerdere ouder(s) gezocht om deel te nemen aan de werkgroep 

Ouders- en Jeugdsteunpunt. Input vanuit leerlingen zou ook welkom zijn. Mocht je als lid van de OPR 

een ouder of leerling kennen die graag deel wilt nemen, dan mag je de naam doorgeven aan Chantal 

van der Velden.  

 

In de afgelopen 2 maanden is er zoveel mogelijk informatie opgehaald bij ouders en jeugdigen door 

middel van een vragenlijst met hulp van externen, ouderverenigingen, OPR etc. Daarbij wordt in 

deze stap ook de gemeente en schoolbesturen geïnformeerd over de vormgeving van het ouder en 

jeugdsteunpunt. 

In de maanden april en mei wordt door de analyse van de vragenlijst en het opzetten van een 

werkgroep vormgegeven aan het steunpunt. De website zal langzaamaan gevuld gaan worden met 

de informatie ontvangen vanuit het ministerie, aangevuld met regionale informatie. 

Vanaf 1 augustus wil het samenwerkingsverband deze open hebben. Na de zomervakantie wil het 

SWV ouders en leerlingen naar Vertellis verwijzen om zo hun ervaring te kunnen delen.  

De samenwerking met de gemeente wordt gezocht, zodra de naam van de nieuwe wethouder 

bekend is, neemt swv Roos vo contact op om in gesprek te gaan. De samenwerking met de Brabantse 

Wal blijft een stip op de horizon, een mogelijke samenwerking in de toekomst zou een versterking 

zijn. 

 

5. Samenwerking swv po en vo  

Op 22 februari heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden door de voorzitters van de raden 

van Toezicht en beide Raden van Toezicht ten behoeve van de samenwerking tussen 

samenwerkingsverbanden uit het PO en VO.  

 

6. bespreken BSVZ 

Het jaarverslag van de BSVZ wordt besproken. Vanuit de OPR wordt teruggeven dat het een mooi, 

compact en transparant jaarverslag is.  

Er wordt een nieuwe huisvesting voor de bovenschoolse voorziening gezocht. De bovenschoolse 

voorziening is nu gehuisvest in het gebouw van het vroegere Gertrudiscollege aan de Bovendonk. 
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Hier worden na de zomervakantie de leerlingen van het NG Lyceum gehuisvest, vanwege 

vernieuwbouw van het gebouw aan de Lyceumlaan.  

Er lopen gesprekken met de gemeente, de bestuurders zien het belang van de bovenschoolse 

voorziening goed in en denken goed mee.  

 

7. rooster aan- en aftreden 

JTC:   de opvolging vanuit de personeelsgeleding wordt in de PMR besproken;  

Driespan: het ziet er naar uit dat Janita aanblijft als lid; 

De vacature voor de oudergeleding blijft nog steeds openstaan en dit heeft de 

aandacht van de directeur van het Driespan.  

Kameleon de vacature voor de oudergeleding blijft openstaan;  

Markland de vacature voor de personeelsgeleding is onder de aandacht van de directie;   

Prinsentuin  Robin Leus is druk aan het werven in de ouderraad t.b.v. zijn opvolging;  

Sg Tongerlo Robin Leus neemt het stokje over van Ruud van der Star, als oudergeleding  

 

8. Afsluiting/rondvraag 

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

Voor schooljaar 2021-2022 is de laatste vergadering op maandag 20 juni 2022. Hier sluit Marjolein de 

Leeuw bij aan, vanuit haar rol als lid Raad van Toezicht.  

 


