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1. Opening  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze 1e  vergadering.  

 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

In de krant stond een artikel over een onderzoek passend onderwijs bij 

personeel van scholen. Opvallend hierin was de discrepantie in 

beleving tussen onderwijzend personeel en directies. Onderwijzend 

personeel was negatief en de directies positief. Waarschijnlijk heeft dit 

te maken met het feit dat leerkrachten minder beeld hebben bij welke 

middelen en welke beleidskeuzes  worden gemaakt.  

Jacques geeft  aan dat in Nederland een cultuur is van slecht en 

negatief  nieuws brengen. Er wordt niet bezuinigd binnen passend 

onderwijs. Er is nog nooit zoveel geld beschikbaar gesteld voor 

onderwijs. Vaak worden de verkeerde frames ingeschakeld.  

 

Femke deelt mee dat zij per 01-01-16 meer gaat werken en dan helaas 

genoodzaakt is te stoppen met haar lidmaatschap in de OPR. De OPR 

vindt het jammer maar begrijpelijk.  Uit de oudergeledingen zal de 

volgende persoon op de kieslijst worden benaderd.   

Jack deelt mee dat Benno Buunk ook heeft aangegeven te stoppen 

met zijn lidmaatschap OPR in verband met drukke werkzaamheden.  

Hiervoor wordt uit de oudergeledingen ook een nieuwe persoon 

benaderd.  

Afgesproken wordt dat er een kennismakingavond wordt 

georganiseerd als de 2 nieuwe leden bekend zijn . 

Nagegaan wordt of een gefaseerd rooster van aftreden door OPR 

leden moet worden opgesteld.   
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2. Verslag 5e OPR vergadering d.d. 23-06-2015. 

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld met 

dank aan de notulist. 

 

Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 

2, instrument basisondersteuning.  Verwacht wordt dat dit over 4 à 5 

weken gereed is.  

4, kwaliteitsmonitor. Het DB heeft op 06-07-15 de start van een 

monitor goedgekeurd. In de volgende DB-vergadering wordt aan 

bestuurders gevraagd welke scholen aan deze pilot willen meedoen.  

8, Informatiebijeenkomst (G)MR. De contactpersonen ( algemeen 

emailadres) van de GMR worden opgezocht. Een brief van de OPR aan 

de G(MR)-en met een klein vragenlijstje over de behoeftepeiling kan 

via RSV Breda worden verstuurd.  Een eventuele informatieavond 

wordt gepland na het vaststellen van het jaarverslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald/Jack 

3. Planning data schooljaar 2015-2016. 

De planning zoals vastgesteld in de vorige vergadering bij agendapunt 

9 wordt aangehouden.  

 

 

4. Inspectiebezoek 03-11. Afvaardiging OPR. 
Jacques geeft aan dat de Inspectie op 3 november 2015 in een 2 uur 
durend gesprek komt praten over de verbeterpunten die in het vorige 
gesprek zijn aangegeven. Het SWV mag zelf ook agendapunten 
aanreiken. In de volgende DB-vergadering wordt gevraagd wat de DB-
leden wensen. Mogelijk vindt het DB wenselijk dat de OPR aansluit bij 
dit gesprek.  De vraag is dan wie van de OPR wil aansluiten. Vanuit de 
OPR willen Jack, Ronald, Francy en July als reserve aansluiten. Jacques 
stuurt deze leden een mail als aansluiting gewenst is. De 
bespreekpunten worden voorafgaand aan het gesprek ook gemeld 
door Jacques.  
Mogelijke onderwerpen:  

 De definitie thuiszitters is onduidelijk gedefinieerd, waardoor je dit 
niet goed kunt monitoren.  

 Bezwaarschriften.  De verwachting is dat er komend jaar 
aanzienlijk meer bezwaarschriften worden ingediend. Ouders 
denken mede door berichtgeving in de media dat ze alles kunnen 
eisen.  

Afgesproken wordt het inspectiebezoek in de volgende vergadering 
van de OPR op 20-10-15 voor te bespreken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack 

5. Voortgang groeidocument. 

Ronald geeft als projectleider een toelichting. De nulmeting is nu voor 

bijna  100% ingevuld. Alle rapportages op niveau van het SWV ( alle 
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besturen)  en individueel bestuur zijn klaar en deze worden op 29-09-

15 gepresenteerd aan de besturen.  Een gedeelte wordt door externe 

gepresenteerd. Van daaruit gaan alle besturen de rapportages met de 

directeuren bekijken. 

Tijdens centrale bijeenkomsten voor de trainers van het 

groeidocument is aangegeven dat differentiatie in de modules 

gewenst is. Dit is door de projectgroep zo uitgewerkt in 12 

opleidingsmodules voor beginners en gevorderden. Er is op 600 

modules ingeschreven. De trainingen lopen van eind september tot 

februari.   

Op 17-09-15 is een bijeenkomst voor de trainers vanuit Flexinos, KEC, 

Het Kompas en een IB-er Brakken. Francy en Ben hebben zich ook 

aangemeld voor trainer.  

 

Het is zaak dat besturen dit oppakken met hun scholen. Het SWV 

treedt voor IB-ers wel faciliterend op, maar niet voor leerkrachten. Er 

zijn wel modules voor de scholing van leerkrachten beschikbaar om als 

school in te kopen. 

 

Het gaat niet om het groeidocument als formulier, maar op de 

innovatie die op school moet plaatsvinden.  Het groeidocument dient 

gebruikt te worden als praatdocument met ouders. Dit vindt de school 

nog lastig. Het groeidocument bevordert te denken in mogelijkheden.  

 

OPR wil graag nulmeting zien in algemene cijfers. Dit kan geregeld 

worden in de volgende vergadering laten zien. op niveau van het SWV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques 

6. Voortgang governance. 

Governance is een manier waarop je binnen het SWV het toezicht wilt 

regelen. Het bestuur heeft in het verleden gekozen voor het one-tier 

model. Er is 1 bestuur bestaande uit een algemeen bestuur en een 

dagelijks bestuur. Het DB is uitvoerend. Alle bestuursleden nemen 

besluiten. Het AB minus DB heeft een toezichthoudende rol. 

Binnen het bestuur heeft een discussie geleid tot herbezinning en is 

een projectgroep ingericht.  

 

Het DB zal in de volgende vergadering een nieuwe voorzitter DB uit 

haar leden kiezen in verband met het vertrek van Jan Aarts.  

 

 

7. Diverse mededelingen Jacques 

 A.s. vrijdag is een gezamenlijk overleg DB PO met VO. De 

volgende agendapunten worden besproken:  

o  mogelijkheid inrichten OPDC. Was alleen voor VO, maar 
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mag nu ook gelden voor PO. Dit is bedoeld voor kinderen 

die niet geplaatst kunnen worden in de reguliere settings 

binnen het SWV. Het plan is een netwerkorganisatie 

inrichten voor deze kinderen voor een tijdelijke opvang. 

Het kind blijft een verantwoordelijkheid van de basisschool 

en moet zo spoedig mogelijk weer re-integreren.  

 Interne bezwaarprocedure is nu uitgeschreven en wordt besproken 

en vastgesteld  in het  DB. 

 Vanuit het scholenveld ligt de vraag voor welke leerlingen een OPP 

melding in Bron moet worden gedaan. Jacques heeft gesproken 

met de Inspectie en zij geven aan dat melding in Bron moet 

worden gedaan als een kind die eind groep 8 de eindtermen niet 

halen, aanvragen ondersteuningsarrangementen SO 3 of 4 

geplaatste leerlingen op SO of SBO. Het DB heeft het dwingend 

advies  leerlingen met een lichte ondersteuning niet te melden in 

Bron, omdat deze middelen bij besturen zijn gelegd.  Hiervan 

wordt melding gedaan bij de PO raad.  

 De structurele bekostiging is rond  en gecontroleerd door de 

accountant. Op 22-09-15 is een informatiebijeenkomst voor 

controllers en besturen over het hoe en wat van de bekostiging. 

 Alle geplaatste leerlingen op SO en SBO zijn  omgezet in TLV. 

 Alle leerlingen zware ondersteuning zitten nu in de juiste 

structuur. Ook doorlopende LGF in zit nu in de juiste structuur.   

 Toeleiding ondersteuningsorganisatie. Er is hiervoor een ontwerp 

aanvraagformulier. Zodra dit gereed is wordt dit geplaatst op de 

website. Scholen kunnen dit formulier downloaden en invullen bij 

een aanvraag ondersteuningsarrangement.  

 

8. Specifieke wensen OPR schooljaar 2015-2016 

Vanuit de OPR wordt het volgende aangegeven: 

 De presentatie op 22-09-15 over het financiële proces wordt in de 

volgende OPR-vergadering door Jacques gegeven.  

 Aan de bestuursleden is verzocht aan te geven welke scholen 

willen meedoen aan de monitor. De uitkomst van de monitor 

presenteren.  

 Governance. 

 Toeleiding en inhoudelijk aanvragen ondersteuningsorganisatie. 

 CTLV uitnodigen hoe het loopt 

 Alles wat bestuurlijk wordt besloten wordt door Jacques vermeldt 

in de OPR.   

 Jaarplanning aanreiken wanneer welke vergaderingen bestuur e.d. 

nog geen planningsroutine.  

 

 

 

Jacques 

 

 

Jacques 
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 De werkgroep communicatie komt als enige werkgroep nog bij 

elkaar. De uitkomsten van deze groep worden teruggekoppeld 

naar de OPR.  

 

Afgesproken wordt dit agendapunt over een half jaar nog een keer te 

agenderen.  

 

 

 

Jacques 

 

 

Jack 

9. Rondvraag en sluiting.  

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.30 uur de 

vergadering.  

 

 

   

 
 
 Nr. Datum en 

agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

1. 121114.4 Vanuit de OPR sluit Ronald Theuns vanuit de 

oudergeledingen aan bij de werkgroep 

communicatie. 

 

Ronald Theuns 

2. 121114.4 Ter voorbereiding van OPR vergadering vindt 

telefonisch contact plaats met Jack Tijs. Hiervoor 

wordt een afspraak ingepland. Afgesproken wordt 

dat de OPR leden te bespreken onderwerpen melden 

bij de secretaris zodat hij dit kan meenemen bij de 

agendabespreking.  

 

 
Jack Tijs 
 
 
 
Allen 

3. 121114.8 Afgesproken wordt de jaarplanning van 

bovengenoemde onderwerpen in een kleinere groep 

te bespreken. Jack, Ronald en Jacques pakken dit op. 

Daarna wordt dit voorstel gecommuniceerd met de 

andere leden.  

 

 
 
Jack, Ronald, 
Jacques 
 

6. 140415.6 Optioneel (G)MR-en informatie avonden 

organiseren. 

 

Jack 

7. 230615.5 Presentatie kwaliteitsmonitor door J. van den Born 

 

Jacques 

8. 230615.4 Afvaardiging OPR bij gesprek Inspectie op 03-11. 

Onderwerpen worden vooraf aangereikt en 

besproken met de OPR in de volgende vergadering. 

 
Jacques 
Jack 
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9. 230615.8 De presentatie op 22-09-15 over het financiële proces 

wordt in de volgende OPR-vergadering door Jacques 

gegeven.  

 

 
Jacques 
 

10. 230615.8 De uitkomst van de monitor van de pilot scholen 

presenteren.  

 
Jacques 
 

11. 230615.8 Over een half jaar het punt wensen vanuit de OPR als 

agendapunt agenderen  

Jack 

   

   

   

   

 


