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Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

18-05-2021 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 van der Knaap Oosterhout Rubenshof  Riana van Vliet Teteringen De Spindel 

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

Annette van der Mooren Bavel De Toermalijn     

Anouk de Wijs* Rijen De Brakken     

* zowel ouders als personeelslid. In 20-21 ouder, daarna personeellid 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. Punten vanuit het verslag d.d. 30-03-2021: 

• Gezamenlijke bespreekpunten OPR-MRP met het bestuur. De OPR heeft niet direct 
bespreekpunten, anders dan aangegeven in de vorige vergadering. Jack heeft gesproken met de 
MRP. Ook zij hebben geen extra onderwerpen. Marie-Louise bespreekt met het bestuur (zie 
punt 4). Indien er geen gezamenlijke bespreekpunten zijn, dan gaat de OPR niet in op het 
verzoek van het bestuur. 

• Overleg MRP – OPR:  
De MRP wil graag een aantal keer per jaar overleggen met de OPR om standpunten uit te 
wisselen. Hoe staat de OPR hier tegenover? 
 

3. Rolneming OPR met betrekking tot governance en nieuwe wetgeving 
Hoe kunnen we dit onderwerp aanvliegen. Is het een idee om een externe hiervoor te benaderen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Agenda OPR-vergadering 
  

2 

 

 
 
Vervolgoverleg OPR met directeur bestuurder (20.00 -21.30 uur) 

 
4. Punten vanuit het verslag d.d. 30-03-2021: 

• De bestuurder koppelt terug of het bestuur specifieke vraagstukken voor de gezamenlijke OPR-
MRP-vergaderingen heeft. Standpuntbepaling n.a.v. het antwoord.   

• De terugkoppeling vanuit de ALV wat de plannen zijn m.b.t. het teveel vermogen van het SWV. 

• Stand van zaken “Passende Voorwaarden” n.a.v. overleg ALV.  
 
5. Bestuursverslag 2020  

Het stuk is nog vertrouwelijk en wordt zodra beschikbaar verstuurd. 
 
 
6. Rolneming CTLV schooljaar 2021-2022 

• De bestuurder licht dit onderwerp in de vergadering toe.  
 
7. Rondvraag en afsluiting 

• Agenderen op de volgende agenda: welke onderwerpen wil de OPR volgend jaar met de bestuurder 
bespreken.  

 
 
 
Agendapunten nog te agenderen 
 

Notulen Onderwerp 

10-11-2020 • Rol OPR 

• Welke onderwerpen horen op de tafel van de OPR? Dit om meer focus te 
leggen op en verdieping in de gesprekken te krijgen passend bij de 
doelstelling van de OPR. 

09-02-2021 • Werkproces binnen de scholen m.b.t. verwijzen  

• Rolneming OPR m.b.t. de governance en nieuwe wetgeving 

30-03-2021 • x 

  

  

 
 
 
 


