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Verslag OPR-vergadering 

 
Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

09-05-2019 Tessenderlandt 
Van Riebeecklaan 2 
4818 EB Breda 

  19.30 uur 21.30 uur 

 
 Agenda:  

 
1. Opening en vaststelling agenda  

Margot van Houwelingen opent de vergadering om 19.30 uur.  
 
Joost van Caam sluit vandaag aan om een presentatie te geven over Warande 3.0. Om deze 
reden wordt het agendapunt naar voren gehaald.  
 

2. Warande 3.0 
De gebruikte PowerPointpresentatie is toegevoegd aan het verslag.  
 
Joost van Caam is projectleider van  Warande 3.0. Joost is medeoprichter van het  trajecten  
School2care: waar leerlingen 12 uur per dag aanwezig zijn en hier onderwijs en vrijetijdsinvulling 
krijgen. Het doel is om de leerlingen een zinvolle dagbesteding te ven en toe te leiden naar 
onderwijs en/of arbeid. Dit zou het plaatsen in een gesloten setting voorkomen.  
 
De noodzaak om het Warande College een nieuwe start te geven is ontstaan doordat 
Lievenshove, de jeugdinstelling van Juzt op hetzelfde terrein, werd gesloten. Deze leerlingen 
wonen niet meer op Lievenshove, maar zijn er nog wel. Daarvoor is het concept Warande 3.0. 
ontwikkeld. Dat voorziet in een dagbesteding voor risicojongeren die dreigen  af te glijden naar 
een gesloten setting. Dat proberen we te voorkomen door deze jongeren een op maat gemaakt 
traject aan te bieden van onderwijs, jeugdhulp en arbeidsparticipatie. Gedacht wordt aan ca. 50 
plaatsen. De leerlingen hebben een TLV vanuit het samenwerkingsverband.  
Warande 3.0 zou ook graag samenwerken met jobcoaches van Sterk in Werk. 
 
Beoogd wordt de werving van leerlingen  via het samenwerkingsverband te regelen. Middels 
bijvoorbeeld een MDO kan het RSV Warande 3.0 adviseren.  
 
Bij School2Care zijn oud-leerlingen gevolgd. Hieruit is gebleken dat 70% succesvol is in het 
behouden van een baan.  
 
Het team Warande is enthousiast over het traject. Het is echter nog niet definitief. Er zullen nog 
gesprekken gevoerd worden met verschillende wethouders en samenwerkingsverbanden.  
Warande 3.0 hoopt wel in september te kunnen starten.  

     



 
3. Verslag van de vergadering van 28 januari 2019    

Er wordt kort gesproken of het noemen van naam en toenaam in de verslagen noodzakelijk is. 
De leden van de OPR vinden dit geen probleem en hier zal niets aan veranderen. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Mededelingen: 

- Het rapport van de Inspectie bij het vierjaarlijks onderzoek is verschenen.  
Het bevat ook aanbevelingen voor de relatie tussen OPR en het algemeen bestuur, met 
name wordt gewezen op de verplichting tweemaal per jaar als algemeen bestuur en opr 
te overleggen..  

- De subsidieaanvraag voor het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden is tijdig 
ingestuurd en wordt momenteel beoordeeld door de commissie. De bespreking van het 
projectplan  wordt doorgeschoven naar de vergadering van 6 juni. 

- Oproep aan ouders tot deelname aan thuiszitters enquête. De mail wordt besproken en 
er wordt besloten dat dit een zaak is voor Regionaal Bureau Leerplicht.  

 
5. Het jaarverslag 2018 

Het jaarverslag (bestuursverslag + jaarrekening) zijn in concept aan de agenda toegevoegd. 
De accountantscontrole vindt momenteel plaats. 

 
Er zijn vanuit de OPR geen vragen over de stukken. Liesbeth Geers spreekt haar 
complimenten uit over de stukken.   

 
6. Bijeenkomst met vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden 

Een datumsuggestie voor de bijeenkomst met de MR’en is donderdag 24 oktober a.s. deze 
datum past in de agenda van de leden van de OPR. Deze datum moet snel gecommuniceerd 
worden.  
Programma onderdelen zullen  onder andere zijn: 

- lezing hoogbegaafdheid in het onderwijs (door Astrid Mol, expert HB) 
- kahoot-quiz over ‘passend onderwijs’ 
- werving nieuwe leden 

   
RSV zal de MR’en informeren. Bij de vergadering van 6 juni zal verder nagedacht worden over 
de invulling van deze bijeenkomst.  

  
7. Rondvraag 

Tessa Langendoen heeft van het secretariaat van Tessenderlandt doorgekregen dat er op 6 juni 
niet vergaderd kan worden bij Tessenderlandt. Vooral de leden van de personeelsgeleding wordt 
gevraagd of wij op één van hun scholen terecht kunnen.  
Kerry-Ann van Wensen geeft aan dat de OPR-leden welkom zijn op het Breda College, locatie 
Brabantlaan.  

   
8. Sluiting  

Margot van Houwelingen sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 6 juni bij Breda College, Brabantlaan 3, 
Breda.  


