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Informele bijeenkomst OPR VO 

VERSLAG  

Datum: 21 januari 2021 

Tijd: 19.00-20.00 uur (online teams-meeting) 

Aanwezig/Afwezig 

RC: Barbara Verstraeten (ouder); Carlo de Waal (pers.) 

LC: Khaled Vervaeck (ouder); Ingeborg Pols (adv.) Simone de Vries, Robin Claerhoudt (pers.) 

ZC: Miranda van Haneghem (ouder); Vacature (pers.) 

Korre: Vacature (ouder); Käthe Boshuis (pers.) 

Respont: Daphne de Meij (ouder); Meredith Hoelen (pers.) 

 

 

 

Ter info: 
Opzet van deze avond is dat door de verschuivingen van leden en aanwezigheid van nieuwe 

leden met elkaar wordt kennisgemaakt en vooruit wordt gekeken hoe we zo efficiënt mogelijk 

van elkaars expertise gebruik kunnen gaan maken. Daardoor zal er geen gebruik gemaakt 

worden van een agenda. 

 

Allereerst welkom aan de nieuwe leden onder ons en welkom aan de zittende leden door de 

voorzitter. 

 

Samenstelling inhoudelijk: 

Reynaertcollege: voltallig bezet met 1 ouder en 1 personeelslid 

Lodewijkcollege: bezet met 1 v/d 2 ouders, 1 adviserend lid en 2 personeelsleden. 1 ouder 

vacant. 

Zwincollege: bezet met 1 ouder. 1 personeelslid vacant (vacature is reeds uitgezet). 

St. Korre (Wingerd): bezet met:1 personeelslid. 1 ouder vacant 

St. Respont (ARGO/De Sprong): voltallig bezet met 1 ouder en 1 personeelslid 

 

Ondersteuningsplan 18-22 

Het huidig ondersteuningsplan loopt op zijn einde. Daardoor is men gestart vanuit het SWV met 

een eerste planning om lopende dit jaar met alle gremia en stakeholders samen te komen om 

het huidige te evalueren en een nieuw plan te ontwikkelen. Wij zullen daar als OPR VO bij 

betrokken worden. Een datum vanuit het SWV die reeds bekend is om te “sparren” is 1 juli a.s. 

Over de plaats, tijd en inhoud van deze bijeenkomst worden we z.s.m. ingelicht vanuit het 

bestuur. 

 

Inhoudelijk komt er een vraag van Khaled waarop antwoord volgt via mail. (actie VZ). 

 

Openbare stukken 

Vanuit het SWV worden er enkele openbare stukken met jullie gedeeld via mail welke de 

komende bijeenkomst besproken kunnen worden. 

- Eindrapport Evaluatie passend onderwijs (volledig en samengevat) 

- Steeds Inclusiever (advies vanuit de onderwijsraad) 

- Kamerbrief Evaluatie en verbeteraanpak. 
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Opmerkingen 

1. VZ merkt op dat de website van het samenwerkingsverband de laatste tijd geen 

vernieuwingen kent en er zelfs gesproken mag worden gesproken van gedateerde 

informatie. 

VZ zal dit nogmaals aankaarten bij het bureau/beleidsmedewerker. 

 

2. Gaande weg de bijeenkomst vullen de leden elkaar goed aan en worden er 

opmerkingen gemaakt die leiden tot afspraak om aan te geven dat we als OPR VO zowel 

samen met OPR PO en afzonderlijk vergaderen als prettiger worden ervaren. 

 

3. Vanuit de leden komt de opmerking dat er met name over de zorgverlening binnen de 

scholen nogal wat vragen zijn. Dit is al eerder gesignaleerd maar we zouden daar graag 

beter over worden ingelicht. 

 

4. Bezetting OPR VO: VZ merkt op dat er vanuit iedere locatie bezetting is in de vorm van 1 

ouder en 1 personeelslid. Behalve vanuit Stichting Respont. (wel 2 locaties in Terneuzen). 

VZ onderneemt actie. 

 

5. VZ vraagt de vergadering om eens na te denken over de invulling van het secretariaat. 

Vraagt niet veel tijd, maar is wel gebruikelijk en erg handig. 

Inmiddels hebben we Simone de Vries bereid gevonden die taak op zich te willen nemen. 

Dank daarvoor!! 

 

6. Gezien de interesse en de vragen/opmerkingen die er nu reeds liggen wordt afgesproken 

om een extra bijeenkomst op korte termijn in te lassen. Datum wordt geprikt, info volgt.  

 

Rondvraag 

Geen van de aanwezige leden heeft nog een vraag. 

 

Sluiting 

VZ bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de bijeenkomst om 20.05 uur. 

 

 

 

 

Volgende vergadering 

Datum | tijd, locatie 

Woensdag 10 februari, 19.30 uur 

Online via Teams-meeting (uitnodiging volgt) 


