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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Maandag 29 maart 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) 

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)  

 Doetina van Kelle  (lid rvt SWV ROOS vo, college van bestuur  

Stichting Markland College) 

   Geert van der Horst  (onafhankelijk voorzitter rvt SWV ROOS vo) 

 

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. Doetina van Kelle en Geert van der Horst zijn ook aanwezig, 

agendapunt 4 zal daarom als eerste worden behandeld.  

 

2. notulen OPR vergadering 14 december 2020 en 1 maart 2021  

De notulen van zowel de vergadering van 14 december als van 1 maart worden goedgekeurd. Deze 

notulen worden op de website van SWV Roos VO geplaatst.  

 

3. Mededelingen/ingekomen post: 

1. Er is een nieuw lid OPR vanuit oudergeleding Stichting Markland College: de heer Dave van Meer. 

Dave stelt zichzelf kort voor en de leden van de OPR stellen zich aan Dave voor.  

2. Voor schooljaar 2021-2022 worden 4 vergaderingen ingepland voor de OPR. Deze data worden 

vastgelegd; 

• 27 september 2021 

• 13 december 2021 

• 28 maart 2022 

• 20 juni 2022 

 

4. Gesprek voorzitter en lid Raad van Toezicht 

Geert van der Horst stelt zichzelf voor, vertelt kort over zijn arbeidsverleden bij de Rabobank en hoe 

hij ertoe gekomen is om voorzitter van de Raad van Toezicht te worden.   

Geert heeft een ronde langs de leden van de Raad van Toezicht gemaakt. Dit werd gewaardeerd door 

alle betrokkenen. Heeft alle huidige leden van de Raad van Toezicht geïnterviewd en is erg positief 
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dat alle betrokkenen uitermate bereid zijn om het eigen belang achter de maatschappelijke 

doelstelling te stellen.  

Doetina van Kelle en Geert van der Horst geven een toelichting over de scheiding van rollen in de 

Raad van Toezicht. Hierbij geven zij aan hoe zij om willen gaan met schoolbestuurlijke belangen en de 

gemeenschappelijke opdracht.  

 

Aan de OPR leden is gevraagd om vragen voor te bereiden die men graag zou willen stellen aan de rvt 

of bestuur over dit onderwerp. Er zijn geen vragen te stellen.  

 

5. Besluitvorming nieuwe ondersteuningsplan 2021-2025 

• De OPR heeft op 1 maart jl. het concept plan besproken. Er waren geen voorstellen tot wijziging; 

• Het plan is inhoudelijk niet gewijzigd, behalve enkele taalaanpassingen (ondersteuningsplanraad, 

swot-analyse en 1 zin op pagina 26 is herschreven over de kennismaking en meeloopmomenten 

voor groep 8 leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften); 

• Daarnaast is nog 1 bijlage toegevoegd, het visiedocument begeleiders passend onderwijs. 

Inhoudelijk was dat document al akkoord bevonden door de schooldirecteuren, nu is de 

verdeling van de inzet van de bpo over de locaties toegevoegd na een advies vanuit de 

schooldirecteuren. 

 
Het directeurenoverleg heeft op 2 maart jl. positief geadviseerd en de wethouders van de 
gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk hebben tijdens het oogo op 4 maart jl. (op 
overeenstemming gericht overleg) ook positief geadviseerd.  
De Raad van Toezicht heeft op 17 maart jl. het plan goedgekeurd (onder voorbehoud instemming van 
de OPR).  
De OPR stemt unaniem in met het ondersteuningsplan.  

 

6. Bespreken/instemming gevraagd op: Afbouwplan ‘bovenmatige reserves’ swv ROOS vo 

Minister Slob, minister voor onder meer Basis- en Voortgezet Onderwijs, heeft de Tweede Kamer 

toegezegd dat hij de 151 samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo vraagt om een 

gezamenlijk plan, waarmee de totale reserves van alle samenwerkingsverbanden (ver)snel(d) en 

doelmatig worden verminderd. De minister wil dit gezamenlijke plan uiterlijk 31 januari 2021 

ontvangen. Per brief heeft hij op 11 december 2020 deze vraag bij de besturen van de 

samenwerkingsverbanden neergelegd en hen aangegeven aan welke eisen dit gezamenlijke plan 

moet voldoen.  

Gerda geeft een toelichting op dit plan en geeft aan dat ze openstaat voor vragen en opmerkingen. 

De OPR staat achter het plan en spreekt het vertrouwen uit in het verhaal en het beleid van Gerda.  

 

7. Afsluiting/rondvraag 

Het Avonturijn is aan het werven om de vacature van de oudergeleding in te vullen. Dit is een lastige 

opgave. Ook de vacature vanuit de Kameleon is lastig in te vullen. Er wordt een stukje tekst 

aangeleverd, wat Robin als voorzitter kan delen met de betreffende scholen, met als doel de 

vacatures sneller in te kunnen vullen.  

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

 

De eerstvolgende vergadering is op maandag 21 juni. Het jaarverslag van 2020 wordt dan besproken.  


