
                                           Agenda OPR-vergadering 
  

1 

 

     

Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

23-11-2021 Digitaal via Teams i.v.m. aangescherpte 

maatregelen (uitnodiging volgt). 

  19.30 uur 21.30 uur 

     
Oudergeleding OPR  Personeelsgeleding OPR 

Marluuke van der Knaap Oosterhout Rubenshof  Jack Tijs Hoeven SO De Singel 

Yvonne Zwarter Rijen De Brakken  Babette Rademakers Breda NBS DirkvVeen 

Celine van Groesen Oosterhout Montessori   Jaap Vogels Breda SO ‘t Kasteel 

Annette van der Mooren Bavel De Toermalijn  Riana van Vliet Teteringen De Springplank 

    Francy Derijck Etten-Leur SBO Het Kompas 

    Anouk de Wijs Rijen De Brakken 

       

 
Overige betrokkenen 

Marie-Louise Haers Notuliste / secretariële ondersteuning  

Marie-Louise de Groot Directeur bestuurder PO 3003 

     
 
 
De volgende agenda wordt voorgesteld:  
 
 
Overleg  OPR-leden  (19.30 – 19.45 uur) 
 
1. Opening door Jack Tijs  
 
2. Voorbereiding vragen aan de toezichthouders 

De toezichthouders hebben geen specifieke vragen. Zij willen graag in gesprek over de agendapunten 
die dit jaar gepland staan, zoals de begroting, de schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) en de evaluatie 
van het ondersteuningsplan.  

 
 
Overleg OPR-leden met de toezichthouders  (19.45 – 20.30 uur) 
 
3. Overleg OPR met de toezichthouders 

 
 
 
Overleg  OPR-leden met de directeur-bestuurder  (20.30 – 21.30 uur) 
 
4. Realisatie 2021 en begroting 2022  

Geplaatst in en bekeken vanuit de meerjarenbegroting (zie bijlagen). 
Marie-Louise de Groot neemt ons mee in het proces en komt met een concreet voorstel hoe om te gaan 
met de begroting.  
De vraag aan de OPR is om advies te geven op dit voorstel voor 7 december 2021. 
 
Bijlagen:  
• Informatie over de prognose realisatie 2021 
• Informatie over de meerjarenbegrting en de uitdagingen m.b.t. de begroting 2022 
• Een ppt t.b.v. de bespreking van de voorstellen m.b.t. de begroting 2022 
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5. De bestuurscyclus 

O.a. onderwerpen in de bestuurscyclus 
a. Evalueren ondersteuningsplan 
b. Opstellen schoolondersteuningsprofielen (zie bijlage) 
c. Vaststellen speerpunten samenwerking gemeenten 
d. Advisering Toezichtskader 2022 
e. Advisering Startnotitie Meer – en Hoogbegaafdheid 

 
 

Doorlopen van de bestuurscyclus 
Marie-Louise de Groot neemt ons mee in het proces en geeft een update. 
Marie-Louise heeft een  voorstel betreft de rolneming van de OPR in deze cyclus, maar wil ook van de OPR-
leden weten welke rol zij kan innemen en wat er voor nodig is om dit te kunnen doen. 
 
 
6. Conceptverslag d.d. 28-09-2021 
 

 
7. Stand van zaken nieuwe leden 

 
 

8. Rondvraag 
 

 
9. 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 

18-05-2021 • Bespreekonderwerpen MRP-OPR 

• Communicatie 
 

 


