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Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

09-02-2021 Digitaal via Teams  (uitnodiging volgt)   19.30 uur 21.30 uur 

     
Oudergeleding OPR  Personeelsgeleding OPR 

Marieke de Kreek Oosterhout Meander  Jack Tijs Hoeven SO De Singel 

Yvonne Zwarter Rijen De Brakken  Babette Rademakers Breda NBS DirkvVeen 

Barbara van Glinstra 
Bleeker 

Bavel De Spindel  Jaap Vogels Breda SO ‘t Kasteel 

Marluuke Frenken Oosterhout   Riana van Vliet Teteringen De Spindel 

Celine van Groesen Oosterhout   Francy Derijck Etten-Leur SBO Het Kompas 

Anette van der Mooren Bavel De Spindel     

Anouk de Wijs* Rijen De Brakken     

* zowel ouders als personeelslid. In 20-21 ouder, daarna mogelijk personeelslid van de OPR.  
 
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  
 
2. Conceptverslag d.d. 05-01-2021 
 
3. Voorbespreking agendapunten 4: 

De bestuurder wil graag input van de OPR op (consulatie): 

• De beschrijving van de te realiseren doelen  

• De verdelingsgrondslag 

• Middelen transformatie 
 
 
Vervolgoverleg OPR met directeur bestuurder (20.00 -21.30 uur) 

 
 

4. Consultatievragen aan de OPR vanuit de directeur bestuurder Marie-Louise de Groot 

De directeur-bestuurder stelt voor haar ideeën met betrekking tot de wijze waarop middelen ingezet en 
verantwoord worden te koppelen aan het bereiken van doelen. Voorgesteld wordt te bespreken of de door 
de directeur-bestuurder voorgestelde doelen de ambities van de werkeenheden ondersteunen. Tevens is 
het gewenst u te consulteren over de rolneming van de verschillende belanghebbenden in dit proces en de 
wijze waarop we de kwaliteitscyclus met elkaar organiseren. 
 
 

1. Doel 
a. Inzet middelen lichte ondersteuning 
b. Inzet middelen zware ondersteuning 
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Voorstel directeur-bestuurder 
 
Te bereiken doel d.m.v. inzet lichte ondersteuningsmiddelen 
De werkeenheid realiseert een dekkend en complementair onderwijs ondersteunings-aanbod voor de 
leerlingen in hun wijk. 
De lichte ondersteuningsmiddelen worden aangewend om thuisnabij onderwijs aan te bieden voor 
leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de basisondersteuning geboden kan worden 
en minder ondersteuning nodig hebben dan een leerling met een zware onderwijs ondersteunings-behoefte 
(SO3/SO4). 
 
Te bereiken doel d.m.v. inzet zware ondersteuningsmiddelen 
De werkeenheid realiseert een dekkend en complementair onderwijs ondersteunings-aanbod voor de 
SO3 en SO4 leerlingen in hun wijk. 
De zware ondersteuningsmiddelen worden aangewend om thuisnabij onderwijs aan te bieden voor 
leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de basisondersteuning en m.b.v. de lichte 
ondersteuningsmiddelen geboden kan worden. De zware ondersteuningsmiddelen worden aangewend om 
op het niveau van de werkeenheid thuisnabij onderwijs aan te bieden voor leerlingen die anders 
aangewezen zijn op het Speciaal Onderwijs. 
 
 
 

2. Rolneming onderwijs en samenwerkingsverband 
a. Basisondersteuning 
b. Lichte ondersteuning 
c. Zware ondersteuning 

 
Basisondersteuning 
De bestuurders van de onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het bereiken van de doelen die het 
ministerie van onderwijs stelt aan de basisondersteuning. De bestuurders leggen hierover verantwoording 
af aan de inspectie. 
 
Lichte ondersteuning 
De bestuurders van de onderwijsinstellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bereiken van de 
doelen die met de inzet van deze middelen, op het niveau van de werkeenheid, bereikt dienen te worden en 
de verantwoording aan het samenwerkingsverband over de mate waarin dit gelukt is. 
 
Zware ondersteuning 
De schoolbestuurders zorgen, op het niveau van de werkeenheid, gezamenlijk voor de ontwikkeling van een 
dekkend netwerk van faciliteiten voor leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte (SO3/SO4). De 
bestuurder van het samenwerkingsverband stelt hiervoor structurele middelen beschikbaar. De middelen 
worden beschikbaar gesteld nadat de directeur-bestuurder, op basis van advisering door de CTLV, 
beoordeeld heeft of de faciliteiten die voor deze kwetsbare leerlingen aangeboden worden in voldoende 
mate tegemoetkomen aan de onderwijs ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen. De structurele 
verstrekking van deze middelen vindt plaats in jaarlijkse termijnen. Eénmaal per jaar bezoeken de leden van 
de CTLV de faciliteiten die door de werkeenheid voor deze leerlingen ingericht zijn. De visitaties van de 
CTLV maken onderdeel uit van de kwaliteitscyclus die door de schoolbesturen van de werkeenheden voor 
deze faciliteiten ingericht zijn. 
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3. Verdelingsgrondslag middelen 
a. Lichte ondersteuning 
b. Zware ondersteuning 

 
De directeur-bestuurder stelt voor de zware – en lichte ondersteuningsmiddelen te verstrekken aan de 
schoolbesturen en te verdelen op basis van het aantal leerlingen van een onderwijsinstelling. De inzet van 
deze middelen vindt laats op het niveau van de werkeenheid. 
 
 
 

4. Verantwoording doelmatigheid inzet middelen 
a. Lichte ondersteuning 
b. Zware ondersteuning 

 
De schoolbesturen verantwoorden de inzet van de lichte en zware ondersteuningsmiddelen aan het 
samenwerkingsverband door aan te geven in welke mate het hen gelukt is de doelstelling te bereiken met 
betrekking tot de inrichting van een dekkend en complementair aanbod van faciliteiten voor leerlingen die 
een onderwijs ondersteuningsbehoefte hebben die de basisondersteuning overschrijdt. 
De verantwoording vindt plaats op het niveau van de werkeenheid. De bestuurders van de 
onderwijsinstellingen beschrijven in welke mate zij gezamenlijk per werkeenheid tegemoetgekomen zijn 
aan de onderwijs ondersteuningsbehoeften van de leerlingen die meer nodig hebben dan binnen de 
basisondersteuning op de eigen school aangeboden kan worden. 
 

 

 
5. Rondvraag en afsluiting 


