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VERSLAG van de vergadering van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband VO/VSO 

Midden-Holland & Rijnstreek op  20 september 2016 te Gouda 

 

 

Aanwezig: 

Namens de (G) MR’en van de scholen:  

Max de Groot (Coornhert Gymnasium, voorzitter), Elke van Geest (Scala College, secretaris), Marijke 

Westerman (Ashram College), Helma van Puijenbroek (Carmel College), Hellen Snoek (Coornhert 

Gymnasium/GSG Leo Vroman/Het Segment), Ingrid Blom (Goudse Waarden), Miriam de Man (Coenecoop 

College) Monica van Driel (Horizon/VSO Parkcollege), Petra de Bruijn (Schoonhovens College) 

Namens het samenwerkingsverband (SWV): 

Barend Verkerk (directeur) 

 

Afwezig met afmelding:  

Hellen Snoek (Coornhert Gymnasium/GSG Leo Vroman/Het Segment),  

Annemarie Vonk (Scope Scholengroep), Philip Bouthoorn (Willem de Zwijger) 

 

Afwezig (niet vertegenwoordigd):  

(G)MR-vertegenwoordigers van Prisma, Stichting Klasse/VSO De Ark 

(G)MR-vertegenwoordigers van het Wellant College 

 

 

Opening : 

De voorzitter opent de vergadering.  

Agendapunten en bijbehorende stukken zullen in vervolg genummerd worden voor meer overzicht. 

De secretaris zal in google-drive een map aanmaken waarin stukken gemakkelijker kunnen worden gedeeld . 

 

 

Ingekomen post: 

- Regionale voorlichtingsbijeenkomsten over versterking medezeggenschap en krimp in het VO 

Leden die hier belangstelling voor hebben kunnen zich hier individueel voor opgeven en de kosten 

declareren bij de OPR. 

- Nieuwsbrief van het samenwerkingsverband (SWV), ook te vinden op de website: http://www.swv-

vo-mhr.nl/samenwerkingsverband/nieuwsbrief/. 

- Scholenconferentie passend onderwijs VO op 13 oktober a.s. , ter kennisgeving en om te delen met 

de achterban. 

- Factuur ondersteuning voor de OPR, wordt door Barend Verkerk afgehandeld. 

- Brief van het dagelijks bestuur inzake governance, ter kennisgeving aan de raad.  

Toelichting op dit stuk. Barend Verkerk geeft aan dat er waarschijnlijk voor de kerstvakantie een 

voorstel  vanuit het bestuur zal komen aangaande meer onafhankelijk toezicht. In het nieuwe 

voorstel zal rekening gehouden worden met de Wet Versterking Medezeggenschap. Leden van de 

OPR geven aan nog steeds graag mee te willen denken en praten over toezicht als het bestuur 

hiervoor openstaat.  
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Statuut en regelement: 

Er worden een aantal wijzigingen besproken voor een betere samenstelling van de raad en een aanscherping 

van het statuut. Jan de Vos heeft voor de raad een concept statuut gemaakt met daarin vervlochten de Wet 

Versterking Bestuurskracht alsmede aanpassingen aan het oude statuut.  Het concept wordt toegelicht door 

Jan. De OPR kan zich vinden in de voorgestelde tekst.  De verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht 

komt hierin terug. Werving van kandidaten kan volgens een verkiezingsdraaiboek, Jan zal een voorbeeld 

sturen.  Ter voorbereiding op de volgende vergadering waarop dit agendapunt voor besluitvorming 

terugkomt neemt Jan contact op met Barend Verkerk. 

 

 

Rondvraag: 

Er is geen rondvraag. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Datum volgende bijeenkomst met het DB:  

19 december 2016, 19.30 uur, ten kantore van het SWV te Gouda 


