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1. Welkom.  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

De nieuwe kandidaten zijn uitgenodigd om kennis te maken met de 

OPR en vragen te stellen.  

 

Niels Maljers heeft zich definitief afgemeld. 

Jack kan op geen enkele manier contact krijgen met Nicolette Kroet. 

Vanuit de OPR wordt nu een brief aan haar geschreven dat haar 

lidmaatschap wordt opgezegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack/Francy 

 

2. Nieuwe kandidaten OPR en procedure kandidaatstelling 
Er zijn 5 kandidaten van de 8 uitgenodigden kandidaten aanwezig. (6 

oudergeleding- 2 personeelsgeleding). In de vergadering bekijken we 

of we tot een kandidatenverdeling kunnen komen. 

De OPR stelt zicht kort voor aan de nieuwe kandidaten.  

De kandidaten stellen zich voor: 

1. Jaap Vogels, IB-er op het Kasteel en ouder van de Toermalijn. Als 

IB-er houdt hij zich bezig met toewijzing van leerlingen. Het beleid 

van het SWV is van invloed op de geldstromen binnen het Kasteel. 

Hij heeft daar vragen over. 

2. Marieke de Kreek, ouder Meander. Zij is bovenschools directeur bij 

Yulius en zit dagelijks aan de andere kant van de tafel. Nu fijn om 

aan de andere kant te zitten.  

3. Patty Schellens, ouder Zandberg. Zij heeft een financiële 

achtergrond en zich meer in passend onderwijs verdiept. Hoe 

werkt het nu en wat kan ik hier aan bijdragen.  

4. Roy Oenen, ouder Dr. De Visser. Hij heeft een financiële 

achtergrond en is een betrokken ouder op school. Hij vindt het 

goed en leuk om beleid voor kinderen vast te stellen die extra hulp 
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nodig hebben.  

5. Danny van de Ent, ouder Kasteel en MR-lid. Hij vindt het 

Interessant hoe beleid wordt uitgezet en de link is met klas.  

 

Toegelicht wordt dat er 3 plaatsen in de oudergeleding en 1 plaats in 

de personeelsgeleding beschikbaar is.  

De OPR plant 6 à 7 vergaderingen per schooljaar van 19.30 uur tot 

21.30 uur. De directeur heeft regelmatig contact met de voorzitter van 

de OPR en stukken worden op tijd beschikbaar gesteld.  

Discussies tijdens de vergadering zijn vooral  inhoudelijk.  

 

3. Verslag 1e OPR-vergadering d.d. 10-10-2017. 

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen met dank aan de 

notuliste goedgekeurd.  

 

 

 

4.  Jaarplanning 2017-2018 vaststellen. 
De jaarplanning wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Francy vult jaarplan nog een keer aan met de juiste data en mailt dit 
naar alle OPR-leden.  
 

 

 

Francy 

5. Informatie voor de werkgroep informatie/dialoogavond vanuit de 
OPR  
Babette geeft aan dat de werkgroep 1 keer bij elkaar is geweest. In 
verband met de nieuwe ontwikkelingen binnen RSV was het 
onduidelijk hoe nu verder.  
Jacques van den Born licht toe dat de AB vergadering van 21 november 
is verdaagd naar 20 december en om die reden zal hij vanavond veel 
zaken onder voorbehoud meedelen.  
Hij licht toe dat voor 2018-2022 een nieuw ondersteuningsplan 
geschreven wordt. Het DB stelt voor om voorafgaand hieraan in 
dialoog te gaan met de werkvloer. Alle schoolbesturen krijgen de 
opdracht om met eigen directeuren en IB-ers in gesprek te gaan over 
wat is er nodig om passend onderwijs verder in te richten. Er ligt wel 
een beleidsraamwerk voor verdere inrichting voor passend onderwijs. 
Hiervoor worden per sub-regio drie dialoogavonden met een vrije 
inschrijving georganiseerd. Voorgesteld wordt om één avond voor de 
MR-en en ouders, en twee avonden voor personeel te organiseren. Het 
SWV faciliteert dit met een buffet gespreksleiders en notulisten. Het is 
aan de sub-regio en de coördinator om deze bijeenkomsten verder 
vorm te geven.  
Eerst moet het besluit van het AB hierover op 20-12-17 worden 
afgewacht.  
 
De OPR-leden kunnen verdeeld over de sub-regio’s aansluiten bij de 
dialoogavonden. Jacques van den Born licht de coördinatoren in en zij 
nemen contact op met de OPR over afstemming.  
Jacques hoopt dat in maart alle uitkomsten binnen zijn. Daarna kan hij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allen 
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een nieuw ondersteuningsplan gaan schrijven, wat uiterlijk in juni 
gereed is. Het concept wordt dan in juni voorgelegd aan de OPR. De 
OPR plant hiervoor een vergadering. ( 5 juni en 26 juni staan gepland) 
Daarna vindt vaststelling in het bestuur plaats en wordt het 
voorgelegd aan het Elfgemeentenoverleg.  
 

 

Jack/Francy 

 

 

6. Toelichting lopende zaken door Jacques vd Born  

 Het SWV heeft veel reserves opgebouwd. RSV heeft vanaf 2021 
een vereveningsopdracht van 2,1 miljoen. RSV heeft bewust 
gekozen 3 financieringsmodellen naast elkaar, waardoor besturen 
structureel middelen ontvangen voor lichte ( 144 euro per leerling) 
en zware ondersteuning (23 euro per leerling). Het is gebleken dat 
scholen minder arrangementen aanvragen dan begroot. Hierdoor 
zijn reserves opgebouwd. Het arrangement bestaat vaak uit 
gedeeltelijk onderwijs en zorg. PGB ouders wordt nog niet op 
school ingezet. Streven is om te komen tot 1 systeem.  

 Het bestuur neemt 20-12-17 een besluit over de 
Meerjarenbegroting. Het DB stelt voor om in 2017 50 euro per 
leerling extra uit te keren en in 2018 nog een keer 50 euro per 
leerling. De incidentele extra overdracht wordt ingezet voor 
organiseren van de dialoogavonden OP met een verplichtend 
karakter. Verantwoording hierover door besturen wordt in 2018 
verwacht. Er is beleid gestart om op wijkniveau passend onderwijs 
te organiseren. Besturen kunnen aanvragen indienen en hiervoor is 
een extra budget beschikbaar gesteld door RSV. RSV hoopt dat 
hierdoor vooral tussen besturen samenwerking wordt gezocht. 
Het restant van de reservemiddelen wordt pas ingezet n.a.v. de 
uitkomsten van de dialoogtafels.  

 Thuiszitters. RSV heeft iedere 6 weken overleg met de inspectie 
over thuiszitters. Er worden veel leerlingen geplaatst op een 
zorgboerderij zonder overleg met het SWV. Dit wordt straks 
verplicht. Er wordt een thuiszittersarrangement ontwikkeld samen 
met jeugdhulp.  

 Er zijn ook andere specifieke arrangementen gemaakt en die zijn 
gepubliceerd op de website.  

 Inspectierapport kwaliteit. Het definitief verslag wordt op 20-12-16 
ter vaststelling aangeboden aan het AB. Het SWV heeft geen 
onvoldoendes, wel is er een herstelopdracht om het toezicht te 
regelen. Daarna wordt het rapport op website geplaatst en ter 
informatie naar de OPR verzonden. Het staat de OPR vrij om 
hierover vragen te stellen aan het bestuur.  

 Oudermonitor. Ouders krijgen na het indienen van een aanvraag 
bij de CTLV het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Het 
resultaat op scholen is 3,2 en de CTLV 3,8 op 4-puntsschaal. Het 
zou fijn zijn als meer ouders deze vragenlijst zouden invullen. Dit is 
een taak voor de basisscholen. 

 Inzicht ondersteuningsorganisatie binnen RSV. Het DB geeft de 
voorkeur aan één nieuwe ondersteuningsorganisatie waarbij alle 
personeel bekostigd wordt door het SWV op basis van solidariteit. 
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Dit voorstel wordt op 20-12-17 voorgelegd aan het AB. Indien het 
AB instemt wordt per 1-08-18 gestart. De ondersteunings-
organisatie start met ongeveer 20FTE verdeeld over een vaste 
kern en flexibele schil. Er wordt samenwerking gezocht met 
Bergen op Zoom en Roosendaal. 

 In gesprek met SO2 over aansluiting. SO2 wordt bekostigd met 
een vast volume. Er zijn veel verwijzingen naar het SBO. Er komt 
een samenwerkingsovereenkomst in samenwerking met Bergen 
op Zoom en Roosendaal, die start met ingang van het nieuwe 
schooljaar.  

 Overgang PO-VO. Er zijn nu vaste afspraken gemaakt met VO en 
de basisscholen. Er is een voorstel voor een eenduidig digitale 
handreiking en één adviesformulier. Dit voorstel wordt voorgelegd 
aan het bestuur.  

 EED digitaal. Per 01-01-2018 kunnen aanvragen EED digitaal in het 
nieuwe systeem Teddy door scholen worden ingediend. Ouders, 
scholen en gemeenten kunnen alle aanvragen en correspondentie 
digitaal inzien.  

 Groeidocument. Scholen hebben nog steeds veel problemen met 
het invullen. Er is een nieuwe werkgroep samengesteld uit 
aanmeldingen van de werkvloer. Op 20-12-17 is een kick-
offbijeenkomst om te komen tot een beter werkbaar document.  

 
De kandidaten OPR geven aan dat ze veel informatie hebben 
ontvangen en het een duidelijk verhaal is. De context wordt langzaam 
duidelijk. Op de vraag wat de rolverdeling is en vanuit welk perspectief 
een ieder zijn inbreng geeft wordt aangegeven dat men het beste alle 
petten kan loslaten en zo objectief mogelijk bekijken hoe het SWV het 
beste zaken kan regelen voor alle leerlingen.  
 
Ze laten aan Jack weten of zij hun kandidaatstelling doorzetten. Bij 
meer dan 4 wordt er geloot en wordt de anderen op een wachtlijst 
gezet.  
 

7. Rondvraag en sluiting.  

Mona gaat naar de netwerkbijeenkomst CNV Academie 31-01-2018 in 

Utrecht.  

Nagevraagd wordt wat de mogelijkheden zijn voor het verzorgen van 

een training op maat op een eigen locatie.  

 

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

21.45 uur.  

 

 

 

 

Jack/Francy 

 

 

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 
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14. 260617. 


