
RSV BREDA EO 
Ridderstraat 34 
4902 AB Oosterhout (NB) 

 
 
 

Verslag OPR-vergadering 
 

 
Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

06-06-2018 Tessenderlandt 
Van Riebeecklaan 2 
4818 EB Breda 

  19.30 uur 21.30 uur 

 
Aanwezig: Dana Bouwknegt, Margot van Houwelingen, Tom Prooij, Yannicke Rutters, Elise Hop, Minou 

Knepflé (verlaat), Harold van de Pol, Jack Tijs (OPR) 
 Johan Baselmans (dagelijks bestuur) 
 Frank Hessels (directeur RSV Breda), Maaike Hekerman (coördinator RSV Breda) 
 Tessa Langendoen (secretariaat RSV Breda, verslag) 
 
Afwezig met kennisgeving:  

Christel van Aard, Rob Rasenberg, Arno van Roessel, Jetske Bon, Kerry-Ann van Wensen, 
Liesbeth Geers 

 
 1. Opening 

Margot van Houwelingen opent de vergadering om 19.30 uur. De afwezigen worden vermeld. 
Voorafgaand aan deze vergadering wordt door Tom Prooij en Dana Bouwknegt opgemerkt dat de 
informatie over de OPR op de website www.rsvbreda.nl op enige plaatsen verouderd is. Dit zal 
worden gecheckt en waar mogelijk aangepast. De schoolprofielen zullen sowieso in de nieuwe 
planperiode opnieuw worden geformuleerd. 
 

2. Mededelingen 
De voorzitter staat stil bij de samenstelling van de ondersteuningsplanraad. Er zijn twee vacatures in 
de leerlinggeleding en de twee overige leerlingen hebben examen gedaan en de verwachting is dat 
zij zullen slagen en derhalve hun school gaan verlaten. Dan kunnen zij conform de reglementen ook 
geen lid meer zijn van deze OPR. Er zal dus een wervingsactie plaats moeten vinden. 
Later deze avond wordt hier nog op teruggekomen. 

 
 3. Ondersteuningsplan 2018-2022 

De voorzitter stelt het ondersteuningsplan 2018-2022 aan de orde. Frank Hessels licht de stand van 
zaken toe:  
Het eerste concept is vorige week in het bestuur vastgesteld en een dag later in deze opr besproken. 
Ook is het concept besproken in het ambtelijk overleg met de tien  gemeenten in de regio van het 
RSV Breda. In de diverse gremia is gevraagd om enkele aanpassingen. Deze zijn echter niet 
inhoudelijk van aard, maar betreffen steeds een toelichting of aanvulling op de bestaande tekst. Zou 
er een bezwaar zijn gemaakt tegen een beleidskeuze, dan had het concept eerst terug naar het 
bestuur gemoeten om daar opnieuw vastgesteld  te worden. Maar dat is dus niet aan de orde. 
De OPR-leden hebben het overzicht met doorgevoerde wijzigingen ontvangen en het 
ondersteuningsplan ontvangen waar de correcties in rood zijn aangegeven. 
 

http://www.rsvbreda.nl/


Het ondersteuningsplan wordt hoofdstuk voor hoofdstuk doorgenomen en de gevraagde 
tekstwijzigingen worden desgewenst toegelicht en  geaccordeerd. Zowel bestuurder Johan 
Baselmans als directeur Frank Hessels lichten enkele paragrafen toe. 
 
Er wordt wat langer stil gestaan bij: 
- de aankomende wijzigingen in het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het lwoo zal de 
komende jaren wel terugkeren op de agenda van de OPR. 
- de keuze om de scholen zo  goed mogelijk te faciliteren om de ondersteuning aan leerlingen zelf 
goed te kunnen  regelen. 
- de ambities voor de nieuwe planperiode: 
  - het inrichten van een ondersteuningsorganisatie 
  - het organiseren van een leernetwerk voor flexibele, bijzondere trajecten 
  - het vormgeven van nauwere samenwerking tussen vo en vso, bijv. via symbiose 
- sturing geven aan scholingen/training door en voor  de scholen en instellingen. 
 

4. Stemming Ondersteuningsplan 
 Na bespreking van het ondersteuningsplan volgt de formele  afhandeling: de voorzitter constateert 

dat het vereiste aantal leden (de helft + 1) aanwezig is om de stemming rechtsgeldig te laten 
verlopen.  

 Vervolgens wordt de leden gevraagd om via handopsteken aan te geven of men in wil stemmen met 
het ondersteuningsplan. De leden stemmen unaniem in. 

 De voorzitter constateert dat daarmee de opr formeel heeft ingestemd met het ondersteuningsplan 
2018-2022. 

 Johan Baselmans spreekt zijn dank daarvoor uit. 
 
5. Aanvulling ondersteuningsplanraad 
 Zoals eerder vastgesteld ontstaan er naar verwachting 4 vacatures in de geleding leerlingen-/ouders 

per nieuwe schooljaar. Afgesproken wordt dat de MR-en van de scholen (die de opr-leden kiezen) 
geïnformeerd worden over de instemming van de opr met het ondersteuningsplan en dat zij ook 
worden uitgenodigd kandidaten te leveren voor de leerlinggeleding. Mochten er niet genoeg 
leerlingen zich kandideren, dan kan deze geleding aangevuld worden met ouders die zich kandidaat 
stellen. Momenteel staan er geen ouders meer op een wachtlijst. 

 Frank Hessels zal ook via de schoolleiders een kandidatenoproep laten verspreiden. 
 
6. Rondvraag 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Daarna sluit de voorzitter de vergadering door 

allen een hele fijne zomer toe te wensen.  
 Een speciaal woord van afscheid is er voor Dana Bouwknegt, die samen met Jetske Bon de 

leerlingen goed vertegenwoordigd heeft.  
  

 
  
 

 


