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1. Welkom.  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en bedankt Francy voor 

de gastvrijheid in de mooie nieuwe locatie van het Kompas. Na de 

vergadering krijgt de OPR een rondleiding.  

 

 

 

 

 

2. Nieuwe leden? 

Jack heeft contact gehad met drie personen op de reservelijst. Eén 

persoon uit de oudergeleding belt terug of ze interesse heeft.  

 

 

3. Verslag 6e OPR-vergadering d.d. 26-06-18. 

Het verslag wordt zonder op en of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 

4, gastsprekers. De OPR wil Jacques van den Born in een andere rol als 

spreker uitnodigen.  

5, jaarverslag OPR.  Jack mailt het jaarverslag als het gereed is naar 

iedereen. De volgende vergadering wordt het geagendeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack  

4. Vergaderplanning 2018-2019 

 De data zijn gepland op dinsdagen: 25 september 2018, 30 oktober 
2018, 27 november 2018, 15 januari 2019, 12 maart 2019, 7 mei 
2019, 11 juni 2019 en 25 juni 2019 als reserve. De OPR stemt in met 
alle data.  

 Onderwerpen:   
o Nieuw ondersteuningsplan, De verwachting is dat eind 

september meer informatie beschikbaar is over het OP. Jacques 
geeft op 25 september een toelichting op het plan en vraagt de 
OPR om er goed naar te kijken. Het Dagelijks Bestuur is met de 
ontwikkeling van het nieuwe ondersteuningsplan druk bezig.  

o De jaarplanning met de onderwerpen is een richtlijn. Alle leden 
vinden het fijn dat dat er is. Onderwerpen kunnen altijd nog 
worden verschoven.  
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 De volgende ideeën voor gastsprekers worden genoemd:  

 AB-ers van KEC ( Kennis Expertise Centrum) en Flexinos. 

 HB+ coordinator voor het arrangement hoogbegaafdheid+. 
Mogelijk is dit te combineren met iemand die meer weet over 
hoogsensitiviteit.  

 Een leerkracht met een succesverhaal uit de praktijk. Ben Kusters 
heeft hierover een interview gehad. Dit interview wordt mogelijk 
opgenomen in het nieuwe ondersteuningsplan. Hoe wordt passend 
onderwijs ervaren door IB-er, leerkrachten en ouders. ( Babette, 2 
meisjes met arrangement) 

 Aantal afgegeven arrangementen en de opbrengst.  

 Dekkend aanbod. Heeft RSV Breda een dekkend aanbod. Marieke 
heeft leerlingen uit de regio Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op 
Zoom op de SO4 school waar zij werkt in de regio Barendrecht. 

 Thuiszitters.  
 

5. Jaarverslag OPR.  
Jack mailt het jaarverslag als het gereed is naar iedereen.  
De ontbrekende notulen van de OPR op de website worden toegevoegd 
 

Jack 

 

Marie-Louise 

6. Rondvraag en sluiting.  

Roy herhaalt nog een keer zijn opmerking van de vorige vergadering, 

dat de OPR graag proactief meedenkt en het verzoek om de informatie 

over de te bespreken onderwerpen geruime tijd voorafgaand aan de 

vergadering te ontvangen. Het moet duidelijk zijn waarover de OPR kan 

meedenken en wat haar rol daarbij is.  

Jack bespreekt de jaarplanning van de OPR met Jacques om na te gaan 

of de tijdsplanning van de onderwerpen haalbaar is.  

Roy had vandaag graag iets gehoord over Governance.  

De vraag is of de OPR instemming heeft op de begroting. Zo ja dan wil 

de OPR hierover op tijd meer achtergrondinformatie. Het nieuwe 

ondersteuningsplan moet naast de begroting worden gelegd om te 

kijken of het overeenstemt.  

 

Marieke deelt mee dat zij nu ook lid van de MR van de Meander is 

geworden.  

 

Ben meldt dat het veld veel zorgen heeft over de inzet van de AB-ers 

van cluster 4. Er zijn veel AB-ers bij het KEC weggegaan, maar geen 

nieuwe personen aangenomen. De behoefte aan AB-ers van scholen 

blijft. De wachttijd is nu tot eind oktober. Dit is niet goed voor de 

kinderen. Dit wordt nagevraagd bij Jacques.  

De nieuwe ondersteuningsorganisatie is er nog niet en voor de praktijk 

in de scholen is dit nu erg vervelend.  

 

 

 

 

 

 

 

Jack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack 
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7.  Sluiting   

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

21.00 uur. De OPR krijgt een rondleiding in het nieuwe gebouw van het 

Kompas.  

 

 

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
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