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Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

30-03-2021 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. Conceptverslag d.d. 09-02-2021 

• Wie wil deelnemen aan het overleg met Marie-Louise de Groot m.b.t. begroting en 
risicomanagement?  
 

3. Terugkoppeling gesprek voorzitter OPR en lid MRP 

• Jack heeft n.a.v. van de vorige notulen contact opgenomen met de MRP.  
Wat kunnen bespreekpunten zijn om gezamenlijk met de bestuurder af te stemmen?  
Jack heeft op deze vraag nog geen concreet antwoord. Zal terugkoppelen wat er in het eerste 
gesprek is besproken. Het vervolggesprek vindt plaats op 01-04.  

• Welke gezamenlijke bespreekpunten kan de OPR opnoemen? Bijvoorbeeld: een gezamenlijke 
vraag over financiën, toekomst samenwerkingsverband en inzet personeel COT (Centraal 
ondersteuningsteam in dienst bij het samenwerkingsverband).  

 
4. Voorbespreking punt 7: Passende voorwaarden 

Bijlage: document Passende voorwaarden 
Formuleren van vragen die we aan de directeur bestuurder willen stellen.  
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Vervolgoverleg OPR met directeur bestuurder (20.00 -21.30 uur) 

 
 

5. Vraag aan de bestuurder vanuit OPR: 
 
Zijn er vanuit de inspectie extra regels betreffende de planning en begroting naar toekomst toe? De 
vraag komt vanuit het landelijk gegeven dat er nogal wat scholen en samenwerkingsverbanden teveel 
vermogen op de plank hebben liggen.  

 
 

6. Jaarrekening 2020 
De directeur bestuurder presenteert de jaarrekening 2020 aan de OPR.  
 
 

7. Passende voorwaarden (zie bijlage) 
Presentatie Passende voorwaarden door directeur bestuurder. 
A.d.h.v. de presentatie voeren we een inhoudelijke discussie hoe dit in de toekomst vorm te geven. 
 
 

8. Voorstel planning 2021-2022  
De data zijn afgestemd op het jaarroosters divers, zoals vakanties, bestuursvergaderingen etc.  
Kan de OPR akkoord gaan met de gestelde data?  

 
 
 
9. Rondvraag en afsluiting 
 
 
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 

  

  

  

 


