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1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom. In het bijzonder de 3 nieuwe 
leden. Iedereen stelt zich kort aan elkaar voor.  
 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

Er waren niet voldoende kandidaten. De OPR heeft nog 1 ouder nodig.  

 

Jack dankt Ronald en July voor hun bijdrage in de OPR de afgelopen 

jaren.  

 

 

 

 

2. Verslag 5e OPR vergadering d.d. 23-06-2016. 

Het verslag wordt verder zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 

5, verkiezingsprocedure. De OPR had veel meer aanmeldingen 

verwacht. Het is niet duidelijk waar dit aan ligt. Misschien is het bericht 

niet goed doorgezet door de bestuurders/ clusterdirecteuren.  

8, protocol medisch handelen. Er is ook een sociaal veiligheidsplan, 

maar dit is sociaal emotioneel en loopt via SMW. De wettelijke 

aansprakelijkheid is niet geregeld binnen het medisch protocol. RSV 

heeft een concept en formulieren voorbereid wat aan het overleg BOB 

wordt voorgelegd. De aansprakelijkheid wordt gemeld bij de PO-raad. 

Het gebruik van het protocol is aan het bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Taakverdeling. 
Francy Derijck stelt zich beschikbaar als de nieuwe secretaris. Ronald 
zal zijn werkzaamheden aan haar overdragen.  
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4. Jaarplanning OPR.  

 zie paper FNV en notulen 23-06-2016.  

In januari is het nieuwe ondersteuningsplan gereed. Dit moet dan 

leidend zijn voor de onderwerpen op de agenda van de OPR. 

 

Jacques merkt op dat de OPR 2 keer per jaar overleg moet voeren met 

de toezichthouders. De toezichthouders binnen RSV zijn alle 

bestuursleden die niet in het DB zitten. Dit is teruggebracht naar 3 AB-

leden: één vertegenwoordiger uit iedere sub-regio. Jacques adviseert 

de OPR om contact op te nemen met de voorzitter van de AB, dhr. Ben 

Sanders.  

  

De jaarplanning met de data wordt nog een keer verspreid met daarbij 

de onderwerpen die per vergadering worden geagendeerd. Dit wordt 

geagendeerd voor de OPR-vergadering in januari.  

 

Het Inspectierapport RSV 30-03 moet ook nog besproken worden en 

wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. Dit wordt gemaild 

naar Francy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francy 

 

 

Francy 

Marie-Louise 

5. Voorstel/ brief communicatie GMR-MR- bekendheid OPR. 

Jacques merkt op dat het bestuur op 12 oktober een studiedag heeft 

over de doorontwikkeling RSV PO. Hier moet vooral duidelijk worden 

hoe het SWV wordt ingericht en of dat bijdraagt aan de doelen die we 

willen bereiken. Verder zal er gesproken wordt over cultuuraspecten: 

afspraken, uitspreken en aanspreken.  

De uitkomsten van deze dag worden eind november in het AB 

besproken. 

 

De bijeenkomst OPR-GMR wordt gepland in 31 januari 2017. Wat wil 

de OPR bereiken met deze bijeenkomst? De uitnodiging kan op de 

website worden geplaatst. Geadviseerd wordt duidelijk aan te geven 

dat het om passend onderwijs gaat.  

De voorbereidingsgroep gaat eerst inventariseren bij de voorzitters 

GMR-en over welke onderwerpen ze willen praten. Deze 

communicatie wordt via de bestuurders gecommuniceerd.  

Alle OPR-leden geven per mail aan over welke onderwerpen zij willen 

praten met de GMR. 

De avond wordt in 2 delen georganiseerd. Een informatief en een 

vragen stellend gedeelte.  

 

Na enige discussie is duidelijk dat op veel scholen de geldstromen nog 

niet duidelijk zijn, omdat de besturen niet transparant zijn over de 
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beschikbare middelen. Hoe verdelen de besturen de gelden over de 

scholen? Inhoudelijk of op leerlingaantallen.  

 

Yasmijn wil aansluiten bij de voorbereidingsgroep. Na de vergadering 

wordt hiervoor een datum geprikt.  

 

6. Controleren lijst informatie van de OPR-leden met aanvullende 

informatie van de nieuwe leden en startdatum als OPR-lid.  

Alle aanwezige leden controleren op de lijst bij Jack of hun gegevens 
correct en volledig zijn. De volledige lijst wordt naar iedereen gemaild.  
 

 

 

 

Jack 

 

7. Bespreken en inplannen hoe en wanneer we afscheid nemen van 

vertrekkende OPR-leden en welkom heten nieuwe leden. 

Na de vergadering wordt hiervoor een datum geprikt. 

 

 

8. Rondvraag en sluiting.  

Jacques deelt naar aanleiding van de DB-vergadering het volgende 

mee: 

 er is ingestemd over de positionering van de Parelklas. De 

Parelklas wordt gevestigd bij de Toermalijn en onder SO het 

Kasteel. Zo is de bekostiging gegarandeerd. Leerlingen krijgen 

deels in speciaal klasje les en deels in gewone klas.  

 Er zijn 2 vacatures in DB ontstaan door het vertrek van Rob 

Smeulders en Willem Melis. 

 Er is een nieuw arrangement tussen lichte en zware ondersteuning 

voor zieke kinderen. Vanuit Ziezon is geregeld dat deze kinderen 

voor maximaal 12 weken extra ondersteuning krijgen. Voor de 

periode daarna kan een ondersteuningsarrangement worden 

aangevraagd bij het SWV. Het SWV hoopt dat hierdoor meer 

kinderen gebruik kunnen maken van deze regeling.  

 Er is juridische ondersteuning gevraagd, omdat het aantal 

bezwaren van ouders toeneemt.  

 Er is overleg met Kellebeek om de opleiding onderwijsassistent uit 

te breiden. Als tegenprestatie worden onderwijsassistenten 

ingezet binnen RSV.  

 

Jacques licht toe dat de functieomschrijving voor de vacature van de 

coördinator sub-regio Breda naar alle besturen is verzonden met het 

verzoek dit door te zetten naar de scholen. Er hebben zich nog geen 

kandidaten gemeld. Dit kan tot 1 oktober. De coördinator werkt in 

opdracht van de besturen binnen de subregio en onder 

verantwoordelijkheid van Jacques. Er moet aansturing komen op 

operationeel niveau en Jacques informeert over gang van zaken 

 

 



   

Verslag 1
e
 OPR- vergadering RSV Breda PO d.d. 26-09-16 Pagina 4 

 

binnen de subregio.  

Het profiel is stevig en is nu ook uitgezet naar de IB-ers. Mogelijk kan 

een jongere opgeleid worden om zo door te groeien.  

 

Inclusief onderwijs is voorlopig in Breda nog niet aan de orde.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 

21.50 uur.  

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

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

organiseren. 

 

Jack 

11. 160915.8 Over een half jaar het punt wensen vanuit de OPR als 

agendapunt agenderen  

 

Jack 

13. 201015.4 Afgesproken wordt dat de rapportage Nulmeting in 

volgende vergadering OPR gepresenteerd wordt.  

 

 
Jacques 

16. 280116.2 Jaarverslag maken, datum vastleggen. In een 
leesbaar jasje stoppen om de informatie toegankelijk 
te maken. 
 

Jack/ Ronald 

 


