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Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

05-01-2021 Digitaal via Teams 

(uitnodiging volgt) 

  19.30 uur 21.30 uur 

     
Oudergeleding OPR  Personeelsgeleding OPR 

Patty Schellens Breda Bao De Zandberg  Jack Tijs Hoeven SO De Singel 

Marieke de Kreek Oosterhout Meander  Babette Rademakers Breda NBS DirkvVeen 

Yvonne Zwarter Rijen De Brakken  Jaap Vogels Breda SO ‘t Kasteel 

Anouk de Wijs Rijen De Brakken  Francy Derijck Etten-Leur SBO Het Kompas 

Barbara van Glinstra 
Bleeker 

Bavel De Spindel     

Marluuke Frenken Oosterhout      

Celine van Groesen Oosterhout      

 
Overige betrokkenen 
Marie-Louise Haers  Notuliste / secretariële ondersteuning  
Marie-Louise de Groot  Directeur bestuurder PO 3003 

     
 
De volgende agenda wordt voorgesteld:  
 
 
Vergadering OPR-leden onderling (19.30 – 20.00 uur) 
 
1. Opening door Jack Tijs  

• Gastlid OPR (ouder):  Annette van der Mooren  

• Gastlid OPR (personeel): Riana Oomen 
 
2. Conceptverslag d.d. 15-09-2020 en 10-11-2020 
 
3. Voorbespreking agendapunten 4  

 
 
 
Vervolgoverleg OPR met directeur bestuurder (20.00 -21.30 uur) 

 
4. Informatie vanuit de directeur bestuurder Marie-Louise de Groot 

 

4a. Korte presentatie over de begroting 2021 (15’) 

a. Zie bijlagen  

 

4b. Gesprek over de inrichting van een dekkend netwerk van voorzieningen (45’) 

b. Vragen 

i. Hoe kijkt de OPR aan tegen de onderstaande verdeling van de verantwoordelijkheden en de 

wijze waarop hierover verantwoording afgelegd wordt?  

1. De scholen zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen die bereikt dienen te 

worden m.b.v. de middelen die door het ministerie van OCW verstrekt worden t.b.v. 
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de Basisondersteuning. De scholen leggen hierover verantwoording af aan de 

inspectie en het ministerie van OCW.  

2. De bestuurders van de scholen binnen de werkeenheid zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen die bereikt dienen te worden met de 

inzet van de lichte ondersteuningsmiddelen. De bestuurders van de 

onderwijsinstellingen leggen hierover verantwoording af aan de directeur-bestuurder 

van het samenwerkingsverband. 

3. De bestuurders van de scholen binnen de werkeenheid en de directeur-bestuurder van 

het samenwerkingsverband zijn gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de realisatie 

van de doelen die bereikt dienen te worden met de zware ondersteuningsmiddelen 

die per werkeenheid beschikbaar zijn. De bestuurders van de werkeenheden en de 

directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband leggen hierover verantwoording 

af aan de andere werkeenheden.  

4. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de 

besluitvorming die gerealiseerd dient te worden om te bepalen of een leerling wel of 

niet aangewezen is op een specialistische onderwijsvoorziening. De directeur-

bestuurder legt hierover verantwoording af aan de inspectie en het ministerie van 

OCW.  

 

 

ii. Hoe kijkt de OPR aan tegen de onderstaande ordening van de inrichting van een dekkend 

netwerk van voorzieningen voor alle leerlingen uit onze regio? 

1. Leerlingen waarvoor de onderwijs-ondersteuningsbehoefte die door de school 

geboden kan worden tegemoetkomt aan zijn of haar behoefte. 

2. Leerlingen waarvoor de onderwijs-ondersteuningsbehoefte die door de werkeenheid 

geboden kan worden tegemoetkomt aan zijn of haar behoefte. 

3. Leerlingen waarvoor het S(B)O tegemoetkomt aan zijn of haar behoefte. 

4. Leerlingen waarvoor samenwerkingsverbanden gezamenlijk tegemoet kunnen komen 

aan de onderwijs-ondersteuningsbehoefte van een leerling.  

 
iii. Welke doelen zouden gerealiseerd kunnen worden met de inzet van: 

1. De middelen die beschikbaar zijn voor de basis-ondersteuningsbehoefte van 

leerlingen. 

2. De lichte ondersteuningsmiddelen? 

3. De zware ondersteuningsmiddelen? 

 
 
4c. Informatie over voorstellen die de directeur-bestuurder gedaan heeft aan de MR-P mbt inrichting 

organisatie. (10’) 

c. MR-P 

i. De Ondersteuningsplanraad  heeft het afgelopen half jaar voorbereidingen getroffen voor de 

start van een Medezeggenschapsraad Personeel. In november zijn conform de Wet 

medezeggenschap op scholen (Stb.2006, 658) de statuten vastgesteld en is een reglement 

opgesteld. De MR-P bestaat op dit moment uit vier medewerkers. 
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ii. Het toezichthoudend deel van het bestuur is door de directeur-bestuurder geconsulteerd ten 

aanzien van haar voornemen een aanpassing aan te brengen in het organogram dat door het 

bestuur van de stichting RSV Breda e.o. PO 30-03 d.d. 4 juni 2019 vastgesteld is. De directeur-

bestuurder is voornemens de inrichting van de staforganisatie aan te passen, door de functie 

van bestuursadviseur te laten vervallen. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de 

bestuursadviseur vertonen overlap met die van de directeur-bestuurder, de coördinator van 

het COT en de procesregisseurs. Het samenwerkingsverband streeft ernaar efficiënt en 

effectief om te gaan met de door het rijk verstrekte middelen. Personele inzet dient zoveel 

mogelijk effect te sorteren in de praktijk en een bijdrage te leveren aan het versterken van de 

lokale samenwerking in de keten. De staforganisatie is onvoldoende efficiënt ingericht indien 

twee fulltime medewerkers belast zijn met de strategische positionering van het 

samenwerkingsverband.  Conform artikel 14, lid 1 van de statuten is de directeur-bestuurder 

belast met de voorbereiding en/of uitvoering van de besluitvorming die bij of krachtens deze 

statuten aan het bestuur is overgelaten. Op basis van artikel 14, lid 4 van de statuten voert de 

directeur-bestuurder hierover overleg met de ondersteuningsplanraad. De 

medezeggenschapsraad personeel heeft hierop instemmingsrecht. 

 
iii. In dienst treden bestuurs-secretaresse en administratief medewerker. De directeur-

bestuurder is voornemens de administratief medewerker en de bestuurs-secretaresse op 

korte termijn in dienst te nemen van het samenwerkingsverband. Het in dienst nemen van 

medewerkers is conform  de statuten door de directeur-bestuurder ter consultatie voorgelegd 

aan de toezichthouders. De toezichthouders staan hier positief tegenover. De MR-P heeft 

instemmingsrecht op dit voorstel. Nadat de MR-P ingestemd heeft met dit voorstel legt de 

directeur-bestuurder dit voorstel ter besluitvorming voor aan het bestuur. 

 
iv. Evaluatie functiebeschrijving procesregisseurs. Het functieprofiel van de procesregisseurs 

wordt na de voorjaarsvakantie geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt het 

functieprofiel vastgesteld en vindt besluitvorming plaats over het in dienst nemen van 

procesregisseurs. 

 
v. Aanpassen werkproces CTLV. De directeur-bestuurder is voornemens het werkproces van de 

commissie toelaatbaarheidsverklaringen aan te passen. Dit nieuwe werkproces doet een 

beroep op andere competenties van deze medewerkers dan de kwaliteiten die zij inzetten 

voor hun huidige werkzaamheden. Nadat dit nieuwe werkproces en het daarbij passende 

functieprofiel vastgesteld is, vindt besluitvorming plaats over het in dienst nemen van deze 

medewerkers. 

 
 

5. Rondvraag en afsluiting 


