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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Woensdag 5 april 2017 

 

Aanwezig OPR  Paul van den Berg  (voorzitter OPR) 

Inge Berkelmans  (personeel Markland College) 

Peter van der Horst  (personeel Mytylschool) 

Stefan Hultermans  (ouder Kameleon) 

Hans Mulder   (personeel JTC) 

Rini Oomen   (personeel Da Vinci College) 

Suzanne Vijfvinkel  (personeel Driespan) 

Inge de Rooij   (ouder Driespan) 

Wilma Schalk   (ouder Da Vinci College) 

Jeanette Traets   (personeel Kameleon) 

 

Tevens aanwezig Gerda Huizinga    (directeur SWV)  

 Hanneke van Noort  (adviseur OOG) 

    

Afwezig mk   Adrian van Tilburg  (personeel Prinsentuin) 

Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 

Marieke Goossens  (ouder Markland College) 

 

Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. De voorzitter licht toe 

waarom er een leespauze ingelast wordt om het nieuwe Ondersteuningsplan te lezen ter bespreking. 

Tevens wordt aangegeven dat er, indien gewenst, tussentijds een extra vergadering ingelast kan 

worden.  

Op 12 juni staat de eerstvolgende OPR vergadering gepland waarin het Ondersteuningsplan 

besproken kan worden. 

Eind mei verwacht de directeur van het SWV het plan volledig af te hebben.  

 

2. Notulen 19 december 2016 

De notulen van 19 december worden besproken. Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen 

dus de notulen worden vastgesteld. 

Deze vastgestelde notulen worden op de website van de OPR en op de website van SWV Roos VO 

geplaatst.  

 

3. Mededelingen  

Klachtenregeling  

Het SWV beschikte nog niet over een klachtenregeling, wel over een bezwarenprocedure maar die 

was niet meer up-to-date.  

Hoewel de betrokken partijen (ouders, school en samenwerkingsverband) allemaal het doel hebben 

te werken aan het belang van de leerling, kunnen hierbij toch meningsverschillen ontstaan. In de 
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opgestelde klachtenregeling volgt een beschrijving van de procedures waarvan, bij verschil van 

mening, gebruik kan worden gemaakt.  

Wetgeving instemmingsrecht OPP 

Er is een wetgevingswijziging instemmingsrecht aangenomen die regelt dat ouders vanaf 1 augustus 

2017 instemmingsrecht krijgen op het handelingsdeel van het OPP. Door deze wetswijziging door te 

voeren, en ouders instemmingsrecht te geven zet de overheid een norm neer: Ouders en school zijn 

gelijkwaardige partners in het bepalen van de ondersteuning voor een leerling. De norm wordt 

hiermee concreet en het is voor iedereen duidelijk: ‘We moeten er samen uitkomen’. 

Dit verandert het gesprek tussen ouders en school vanaf het begin, omdat duidelijk is dat ouders én 

school het eens moeten zijn met de uitkomst.  

Voor de situaties waarin ouders en school er samen toch echt niet uit komen, kan de 

onderwijsconsulent ingeschakeld worden of ouders kunnen naar de LKC of geschillencommissie. 

De school is en blijft zorgplichtig en het OPP moet uitgevoerd worden volgens de gemaakte 

afspraken. Het is van belang dat de schoolondersteuningsprofielen goed op orde zijn, zodat het 

duidelijk is wat er op school aan ondersteuning geboden kan worden.  

 

4. Nieuwe REA 

De gemeentes Roosendaal, Halderberge en Moerdijk hebben gezamenlijk een agenda opgesteld met 

speerpunten voor de periode 2017-2020. Er wordt samengewerkt met als doel dat geen jongere 

tussen wal en schip terecht komt. Deze nieuwe REA is getekend door alle besturen op 27 maart 2017.  

 

De vastgestelde onderwerpen komen ook terug in het ondersteuningsplan. Het SWV is tevreden over 

de 9 punten van de REA.   

 

5. Stand van zaken en rode lijn Zelfevaluatie  

Hanneke van Noort is aanwezig om de zelfevaluatie toe te lichten. De doelstelling van de 

zelfevaluatie was ‘Wat zou je veranderd willen zien, wat kun je zelf veranderen, wat zou je anders 

willen zien en wat verwacht je van een ander (bv. directie)’.   

De vragenlijst is opgesteld voor personeel, docenten, begeleiders en er was ook een vragenlijst voor 

de ouders. 

 

Er hebben +/- 250 docenten de enquête ingevuld en het blijkt dat er nog veel docenten zijn die niet 

voldoende op de hoogte zijn van wat er aan ondersteuning geboden kan worden. Dit moet een stuk 

scherper neergezet worden. Termen van passend onderwijs werden vaak niet herkend.   

Sommige docenten weten niet wat een SOP is of wat het schoolondersteuningsprofiel is of biedt. 

Men is positief maar er kan nog een hoop verbeterd worden op  het gebied van kennis en kunde. 

 

Wat heel duidelijk naar voren kwam is dat er geïnvesteerd moet worden in de basisondersteuning. 

Dit moet echt gezamenlijk, wat inhoudt dat er meer handelingsgericht gewerkt moet worden. 

  

De uitkomsten van de zelfevaluatie is besproken met de directeuren, zij herkenden de aangegeven 

punten. De verbeterpunten (zoals het ontbreken van kennis) kwamen overeen met wat docenten en 

OPR aangaven.  

De rode draden van de OPR, directeuren, ouders, zorgcoördinatoren worden meegenomen als 

speerpunten in het ondersteuningsplan.  
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Over het algemeen zijn ouders die gereageerd hebben gelukkig tevreden. Zij ervaren goede 

contacten en een goede communicatie.   

Conclusie: ouders zijn tevreden maar er is nog echt wel het een en ander te verbeteren op de 

scholen. 

  

De rapportage van de Zelfevaluatie volgt en de sheets van de zelfevaluatie worden doorgestuurd 

naar de OPR leden.  

 

6. Concept ondersteuningsplan   

Het concept ondersteuningsplan is gelezen door de OPR leden en over sommige punten worden 

vragen gesteld en om opheldering gevraagd. De directeur van het SWV geeft antwoord en een 

toelichting op de vragen.  

 

Er komt een overzichtelijk A3 formulier waarin de speerpunten staan van het Ondersteuningplan en 

wat in de school kan worden gehangen. De OPR geeft aan dat het een duidelijk verhaal moet zijn met 

1 lijn. Verzoek aan het SWV is om hier goed op te letten en terug te laten komen in het plan.  

 

7. Rondvraag en sluiting 

 

Door het SWV zijn nieuwe data voor de OPR vergadering voorgelegd. Deze zijn akkoord en vinden 

plaats op de volgende data; 

 

- Woensdag 25 oktober 2017 

- Maandag 18 december 2017 

- Woensdag 4 april 2018 

- Maandag 25 juni 2018 

 

Gelieve deze data in uw agenda te noteren. 

  

De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.  

De volgende vergadering is op maandag 12 juni om 19.00 uur.  

  


