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RSV BREDA EO 
Ridderstraat 34 
4902 AB Oosterhout (NB) 

 
 
 
 

Verslag OPR-vergadering 

 
Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

30-06-2016 Mencia de Mendozalyceum 

Mendelssohnlaan 1 

4837 CV  BREDA 

  19.30 uur 21.30 uur 

 

    

1. Opening en vaststelling agenda     
 
Voorzitter Margot van Houwelingen heet de aanwezigen welkom bij de laatste OPR-vergadering van dit 
schooljaar. 
Liesbeth Geers, Ingrid Schoenmakers,  Yannicke Rutters en Jack Tijs hebben zich  om diverse redenen 
afgemeld. (Na de vergadering wordt ook de afmelding van Harold van de Pol ontvangen.) 
Ook afwezig is Monic Hessels; zij zal niet meer terugkeren, omdat zij met ingang van het nieuwe  schooljaar 
een nieuwe werkplek heeft bij de Praktijkschool Breda. 

 
Er worden  drie kandidaatleden welkom geheten: Fatima Tahib (leerlinggeleding) is aspirant-lid. Fleur van 
Mook blijft nog een jaar lid, dus Fatima is reserve-kandidaat. Ze wordt uitgenodigd de OPR-vergaderingen 
bij te wonen. Tom Prooij (De Rotonde, ROC W-Brabant)  is vanwege de vacatures die zijn  ontstaan in de 
personeelsgeleding direct lid van de OPR. 
Elise Hop opteert ook voor een dergelijke plaats. Zij neemt nog een definitief besluit over het lidmaatschap.  
 
2. Mededelingen 
 - Er is informatie over het ‘Project Versterking medezeggenschap’ met de agenda meegestuurd. 
Indien er leden zijn die belangstelling hebben voor een scholing o.i.d., dan kunnen zij dat  melden.  
 
3. Verslag van de laatste vergadering (7 april 2016) 
 - Bij punt 5 op blz. 2 merkt Tom Prooij op dat de maximale groepsgrootte bij De Rotonde nu 18 is. 
Omdat in de vergadering er nog sprake was van 17 en dit ook zo is genoemd, wordt dit in  het verslag niet 
gewijzigd. 
 - blz. 3, info Breda College, 12e regel: toevoegen “o.a.” achter “stage” , “ondernemersvaardigheden” 
moet zijn “werknemersvaardigheden” en “Uitkering” wordt “Wajong-uitkering”. 
 
Dank aan Monic voor het verzorgen van dit verslag. 
  
4. De OPR in 2016-2017 
  
De samenstelling van de OPR wordt doorgenomen en het rooster van aftreden bekeken. 
Fatima Tahib is reservelid  (leerlinggeleding); Elise Hop denkt nog over het invullen van de vacature in de 
Personeelsgeleding. 
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Het nieuwe rooster van aftreden ziet er dan als volgt uit: 
 
 

 
Geleding Naam na 16-17 na 17-18 na 18-19 na 19-20 

1 L Salpie Dawood x       

2 L Vincent Heijboer x       

3 L Joyce van Seeters x       

4 L Fleur van Mook x        

5 O Anita Martens X       

6 O Eugenie de Roij   x 
 

  

7 O Harold van de Pol     x    

8 O vacature         

1 P Jack Tijs     x   

2 P Tom Prooij     x    

3 P Christel van Aard     x    

4 P Yannicke Rutters     x   

5 P Kerry-Ann v. Wensen     x   

6 P Liesbeth Geers     x   

7 P Margot van Houwelingen      x   

8 P   Vacature (Elise Hop?)         

       Gerard van Niel stopt, dus ook zijn rol als secretaris wordt vacant. De vraag wie bereid is het secretariaat op 
zich te nemen, wordt door Christel van Aard aarzelend beantwoord. Ze denkt er nog even over en zal vóór 
de zomervakantie uitsluitsel geven. 
Frank Hessels geeft aan dat het RSV zal zorgen voor een secretaresse die de vergadering zal notuleren; zoals 
Monic in het verleden ook deed. 
 
Als vergaderdata worden voorgesteld: do. 29 sept., ma. 14 nov., woe. 1 feb. 2017, do. 13 april en di. 20 juni. 
Deze datums  zullen nog een keer naar alle leden gemaild worden; binnen twee weken kan er dan nog 
gereageerd worden; daarna zijn deze datums definitief. 
 
Als vergaderlocatie wordt geopteerd voor een centrale locatie en dat is in Breda. De nieuwe vergaderlocatie 
wordt in principe Tessenderlandt, Van Riebeecklaan 2 in Breda.  
OBS De Wildert  Dubbelwijs, Twaalfbunder 2 in Breda (de school van Eugenie de Roij) is reservelocatie.  
 
5. Jaarverslag 2015   
 
Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Beiden worden doorgenomen. Frank 
Hessels licht een aantal zaken toe: 
- In het bestuursverslag staan de activiteiten in 2015 beschreven. Dat is in feite het eerste volledige 
kalenderjaar van een samenwerkingsverband. Dat RSV Breda eo begint nu vorm te krijgen, de 
aanloopperiode is voorbij. 
-  Het RSV Breda eo kiest er voor de vormgeving van ‘passend onderwijs’ zoveel mogelijk weg te leggen bij 
de scholen zelf. Daar moet het gebeuren. Het RSV Breda zorgt voor de facilitering (zoveel mogelijk budget 
naar de scholen), het maken en bewaken van onderlinge afspraken en het afgeven van de beschikkingen bij 
de diverse arrangementen: toelaatbaarheidsverklaringen vso, arrangementen specifieke school, 
rebound/opdc en in een enkel geval een individueel arrangement. In 2016 komen daar de ‘aanwijzingen 
lwoo’ en ‘toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs’ nog bij. 
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- Er is in 2 jaar tijd een weerstandsvermogen van bijna € 570.000,-- opgebouwd. Dat is wat hoger dan 
begroot, maar ook noodzakelijk, mocht in de nabije toekomst het totaal aantal leerlingen wel teruglopen, 
maar het aantal vso-leerlingen niet. 
 
6. Monitor 2015 
 
Ook de Monitor 2015 wordt doorgenomen en daar waar gewenst is, toegelicht. De Monitor bevat veel 
cijfermateriaal dat gekoppeld is aan het beleid van het samenwerkingsverband. Zo kan gevolgd worden of 
het samenwerkingsverband zich goed ontwikkeld. Niet zo zeer de cijfers zelf, als wel de trend die ze 
weergeven, zeggen iets over het al dan niet moeten bijsturen. Als voorbeeld wordt genoemd het 
percentage vso-leerlingen. Daar is nog een stijging te zien en dat moet worden omgebogen. 
 
Tijdens de bespreking van het Jaarverslag en de Monitor wordt een aantal onderwerpen genoemd die in het 
volgend schooljaar terug zouden kunnen komen op de agenda: 
- aansluiting vso en praktijkonderwijs op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt (Talenten zonder papieren); 
- de ontwikkeling van de huidige rebound naar een opdc (orthopedagogisch-didactisch centrum); 
- de drie verschillende bekostigingscategorieën in het vso. 
 
Hierbij komt ook de vraag naar de agendering van  de OPR naar boven; formeel heeft de OPR alleen 
instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan. Dat OP moet eenmaal in de vier jaar worden gemaakt. In de 
aanloopfase is er één in 2015, één in 2015 en een aanvulling eind 2015 gemaakt. Maar dat zal verminderen. 
Het bestuur wil graag de OPR in enkele vergaderingen per jaar bijpraten over de ontwikkelingen zodat het 
ondersteuningsplan ‘gezicht’ krijgt en als er instemming nodig is, de OPR-leden goed voorbereid zijn. 
De meeste  agendapunten zijn derhalve informatief. 
 
7.  Rondvraag: 
Er wordt gevraagd of het dagelijks bestuur het beeld herkent dat eerder deze week is geschetst in het AD 
waar docenten uitspreken dat ze ‘passend onderwijs’ mislukt vinden? 
Nee, dit wordt als zodanig niet herkend. Op de scholen wordt hard gewerkt en docenten zijn goed met hun 
vak bezig.  Het is jammer dat incidenten of een ander verwachtingspatroon bij mensen leiden tot dit soort 
artikelen. 
Maar die tegenwind is er altijd geweest en zal ook wel niet verdwijnen: als het goed gaat, valt er zo weinig te 
schrijven.  
Het dagelijks bestuur hecht meer waarde aan de geluiden die ze zelf  horen en de ontwikkelingen op scholen 
die ze zelf zien en ervaren. 
 
Daarna neemt de voorzitter de gelegenheid te baat om de afscheid nemend secretaris Gerard van Niel te 
bedanken voor zijn inzet. Als lid van de OPR en ook als secretaris van deze club. 
Aansluitend worden ook de overige leden bedankt voor hun inzet en een goede vakantie gewenst. 
 
8. Sluiting om 21.10 uur 


