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Verslag 2e OPR-vergadering RSV Breda PO d.d. 23-11-16 
 
   

No: Omschrijving: Actie: 

 

   

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom.  

Babette en Mona zijn langdurig ziek. Jack zal Mona bellen.  

Marleen Baeten heeft aangegeven definitief te stoppen. Dit betekent 

dat er namens de oudergeleding een nieuw lid geworven moet 

worden. Niels Maljers is de eerstvolgende kandidaat. Jack zal hem 

benaderen.  

 

Een verzoek om afmeldingen voor de vergadering te melden op het 

emailadres: jtijs@onderwijs.koraalgroep.nl 

Het algemene emailadres van de  OPR is: 

  info.opr3003breda@gmail.com 

 

Nicolette Kroet is vandaag voor het eerst aanwezig. Iedereen stelt zich 

kort voor.  

 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

Opgemerkt wordt dat de vacatieregeling OPR van afgelopen 

schooljaar nog niet is uitbetaald. Marie-Louise neemt dit in januari op 

met Jacques.  

Er is een afspraak binnen het SWV dat de besturen 60 uur per jaar voor 

OPR werkzaamheden beschikbaar stellen. Bij 

Yasmine merkt op dat deze uren niet in haar normjaartaak zijn 

opgenomen.  

 

 

 

 

2. Verslag 1e OPR vergadering d.d. 26-09-2016. 

Het verslag wordt verder zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld. 
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Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 

8, vacature coördinator: er zijn kandidaten op gesprek geweest.  

 

Naar aanleiding van de actiepuntenlijst wordt het volgende 

opgemerkt: 

6, informatie avond GMR. Dit punt vervalt omdat dit wordt 

opgenomen op de jaarplanning.  

16, jaarverslag OPR. Dit punt kan vervallen. Het jaarverslag van 

afgelopen jaar is niet meer actueel. Voorgesteld wordt om het 

jaarverslag een andere vorm te geven bv. een soort nieuws/jaarbrief 

OPR van 1 A4tje. Dit punt kan wordt voor de volgende vergadering 

geagendeerd om te bekijken of de OPR dit kan realiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francy 

 

3. Jaarplanning OPR.  

De OPR heeft het idee dat we te volgend en te weinig gestructureerd 
werken. Door een jaarplanning op te stellen houden we ons actief 
bezig met onze taak.  
 

De opzet is een goede basis. Alle onderwerpen die dit schooljaar 

worden besproken, worden op de jaarplanning gezet en dienen 

vervolgens als basis voor de komende jaren.  

De onderwerpen dit op de jaarplanning staan worden verder 

uitgewerkt.  

Voorstel is om voor ieder onderwerp een vast groepje uit de OPR 

samen te stellen die dat onderwerp verder gaan voorbereiden voor de 

vergadering: 

 Ben en Yasmine gaan het onderwerp Ondersteuningsplan 

bestuderen en voorbereiden voor de volgende OPR-vergadering 

op 24 januari 2017.  

 Jack en Nicolette gaan kijken hoe het jaarverslag OPR in een 

andere vorm kan worden gepresenteerd en kijken iedere 

vergadering welke onderwerpen daarin opgenomen kunnen 

worden.  

 Jack en Francy houden de jaarplanning bij.  

 

Vanuit de OPR worden aanvullend nog de volgende onderwerpen 

genoemd: 

 Nulmeting 

 Vast agendapunt met zaken uit de praktijk: bv. CTLV uitnodigen, 

uitleg over AB-er of CC-er door SBO.  

 Onderwerpen vanuit het ministerie over passend onderwijs. Bv. de 

uitkomst van een enquête onder ouders bespreken.  
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 Zaken waar OPR het ondersteuningsplan op moet nalezen, bv. 

doorstroom PO-VO en kinderen met een verstandelijke beperking 

in het VO, protocol medisch handelen, hoogbegaafdheid en hoog-

sensitiviteit. Vragen hierover aan Jacques voorleggen.  

 Samenvattingen/ besluitenlijst bestuursvergaderingen aan OPR.  

 

De jaarplanning wordt gesplitst in vaste onderwerpen en eenmalige 

onderwerpen. Bij Jacques wordt nagevraagd op welke vergaderdatum 

de vaste onderwerpen ingepland kunnen worden.  

 

Jack en Francy gaan de opzet van de jaarplanning verder uitwerken en 

in januari opnieuw agenderen en vaststellen.  

 

4. Verslagbrief voortgangsgesprek inspectie – SWV PO 3003 
De OPR vindt de brief helder, maar heeft wel een aantal vragen:  

 Hebben de wisselingen binnen de besturen binnen het werkveld 

een negatieve invloed gehad? En zo ja, is daar actie opgezet? 

 Gaat het lukken om het negatieve eindsaldo vóór 2020 weg te 

werken? Welke signalen wijzen op die richting?  

 Thuiszitters. Zijn gemeenten aangesproken op het feit dat zij 

terugkomen op gemaakte afspraken. Wat is de verhouding 

gemeenten - leerplicht - SWV bij thuiszitters?  

 Wat is de rol van het SWV bij vluchtelingen en welke middelen zijn 

hiervoor beschikbaar? Heeft de Inspectie hierover al duidelijk 

gegeven? 

 

Francy verspreidt de brochure leerplicht.  

 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering 

en de vragen worden voorgelegd aan Jacques.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francy 
 
 
Francy 
 

5. Informatieavond door OPR januari 2017 
In oktober jl. stuurde de OPR een vooraankondiging informatieavond 
en het verzoek om vragen te stellen aan de OPR naar alle (G)MR/ DR-
en van het SWV.  
 

Er hebben 6 of 7 MR-en gereageerd van de 24.  
Alle vragen zijn door Jack geïnventariseerd en worden verspreid naar 
alle leden. Er zijn 19 verschillende vragen gesteld.  
De vragen die zijn ingediend laten zien dat heel veel MR-en geen notie 
hebben waar het SWV of de OPR mee bezig is. Hiermee zal bij de 
invulling van de avond rekening gehouden moeten worden.  
 
De OPR gaat na welke vragen op die avond beantwoord gaan worden. 
In ieder geval ook benoemen wie we zijn als OPR en wat we doen en 
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wat we kunnen betekenen.  
De inhoudelijke voorbereiding wordt opgepakt door Madeleine, Jack, 
Ben. De praktische zaken door Jack en Nicolette. Hiervoor wordt een 
overleg gepland op donderdag 15 december om 19.30 uur, locatie 
Flexinos, Rijnauwenstraat 203 Breda. 
Jack informeert bij het Bredero-college of de aula op dinsdag 31 
januari 2017 beschikbaar is.  
 

6. Lijst gegevens van OPR-leden 
De lijst met de gegevens wordt naar alle leden via de mail verspreid 
met het verzoek de gegevens te controleren en waar nodig aan te 
vullen. Ook de startdatum als OPR-lid is van belang.  
 

 
 
 
allen 

7.  Etentje OPR 
Het voorstel voor een etentje van OPR op woensdag 7 december a.s. 
wordt in verband met de afwezigheid van Jacques uitgesteld tot 
januari 2017.  
Vanuit de OPR wordt een kaartje aan Jacques gestuurd.  
 
 

 
 
 
Jack 
Jack 

8. Rondvraag en sluiting.  

De volgende vergadering op dinsdag 24 januari vindt plaats bij 

Flexinos, Rijnauwenstraat 203 Breda 

 

Francy en Jack leveren nog teksten aan voor de website. 

 

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

21.30 uur.  

 

 

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

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 

 


