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Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

15-09-2020 Het Kasteel, gebouw Blokhuis. (Dit is 

parkeren bij Flexinos, en dan langs het 

gebouw van Flexinos lopen tot je aan de 

linkerzijde het Blokhuis ziet 

  19.30 uur 21.30 uur 

     

Oudergeleding OPR  Personeelsgeleding OPR 

    Ben Kusters Breda Flexinos 

Marieke de Kreek Oosterhout Meander  Jack Tijs Hoeven SO De Singel 

Anouk de Wijs Rijen De Brakken  Babette Rademakers Breda NBS DirkvVeen 

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

Barbara van Glinstra 

Bleeker 

Bavel De Spindel  Francy Derijck Etten-Leur SBO Het Kompas 

       

Overige betrokkenen 
Marie-Louise Haers  Notuliste / secretariële ondersteuning  

Marie-Louise de Groot  Directeur bestuurder PO 3003 

     

 
De volgende agenda wordt voorgesteld:  

 
Vergadering met alle leden en genodigden (19.30 – 20.30 uur) 
 

1. Opening door Jack Tijs  
De agenda heeft een andere opzet dan eerder. Dit is ontstaan uit een overleg tussen Marie-Louise en Jack 

n.a.v. opmerkingen vanuit de OPR om meer betrokken te kunnen worden bij de onderwerpen wanneer 

het er nog toe doet en minder alleen de grote hoeveelheid aan info te aanhoren. Door deze hoeveelheid 
en het niet voor kunnen bereiden is het vaak onmogelijk nog tijdig de vragen te stellen of de discussie 

aan te gaan. Af gesproken is ook om de info zo veel als mogelijk vooraf schriftelijk aan te leveren. Deze 
info is dan alleen bedoeld voor de OPR en dus nog niet voor verspreiding. Wij hopen om het hier a.s. 

vergadering verder over te hebben en te bekijken of er nog meer suggesties zijn om het proces te 

verbeteren. In de agenda komen ook geagendeerde knelpunten vanuit bestuurder naar voor en de 
gedachten gang erachter. Dit zal natuurlijk in de vergadering verder toegelicht worden. 

 
2. Primaire taak OPR. 

• Hoe willen we met elkaar als OPR en Directeur/bestuurder komen tot een constructief gesprek, 

waarbij de inbreng van alle partijen recht wordt aangedaan? Denk hierbij aan tijd van informatie 
en mogelijkheden tot inbrengen argumenten. Hierbij kan het zijn dat bepaalde onderwerpen wel 

besproken kunnen worden binnen de geleding van de OPR maar nog niet gedeeld kunnen 

worden. 

• Wat is het standpunt in relatie tot eerdere afspraken en eventuele risico’s voor 
Samenwerkingsverband en medewerkers, Kan, willen we dat het samenwerkingsverband meer 

medewerkers in loondienst neemt?  

• Wat moet er per 01-01-2021 geregeld zijn m.b.t. de uitkomst van bovenstaande punt??  
 

3. Stand van zake m.b.t. de MRP. 

Ondertekening documenten MRP in dien aan alle voorwaarden is voldaan.  
(door Marie-Louise de Groot namens de vereniging en Jack Tijs namen OPR).  

 

4. Jaarplanning OPR 20-21. Ter kennisname  
1.a. Bestuursverslag en Jaarrekening 
1.b. Communicatie die over dit proces gedeeld is door de bestuurders ook te delen met de leden van de OPR 
 

5. Ter discussie 
 Arrangementen (≈ 2 miljoen) 
Huidige inzet: De ondersteuningsarrangementen worden met name verstrekt voor de ondersteuning van 
individuele leerlingen 
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Vraag: Kunnen we deze financiële middelen efficiënter en effectiever inzetten? 
• Van incidenteel naar structureel? 
• Op het niveau van de individuele school of op het niveau van de werkeenheid? 
• T.b.v. tijdelijke ondersteuning of dekkend netwerk van voorzieningen in de wijk? 
• Openeindregeling of budgetplafond? 
• Verdelingsgrondslag? 
• Etc.……… 

  
Doel van het gesprek is de voor – en nadelen van de huidige inzet van deze middelen en de daarmee bereikte 
resultaten met elkaar te bespreken en te verkennen wat de ideeën zijn m.b.t. de verschillende 
oplossingsmogelijkheden waar ik ‘aan denk’ (Marie-Louise) 
 

6. Conceptverslag d.d. 30-06-2020 
 

Vervolgoverleg OPR onderling (20.30 -21.30 uur) 
 
 

7. Stand van zaken nieuwe leden 
 

 
8. Rondvraag en afsluiting 

- Plannen etentje OPR. Hoe er mee om te gaan in de huidige tijd. 

 
 

 


