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No: Omschrijving: Actie: 
 
  overleg OPR-leden en MRp-leden met de directeur-bestuurder (19.30 – 20.30 uur) 

 
 

 

1. Opening door Jack Tijs  
Jack Tijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

 

 

2. Welkom aan mogelijk nieuw lid van de OPR  
Dit punt wordt verschoven naar het tweede gedeelte van deze vergadering. 

 

3 . Terugkoppeling gesprek ALV d.d. 14-12-2021 
Marie Louise de Groot geeft een terugkoppeling van de vier online gesprekken in 

groepjes met de leden van de ALV. Het waren goede open gesprekken.  

Geconstateerd is dat de relatie en het gedrag aanpassing verdient. De leden 

hebben aangegeven dat ze hulp nodig hebben bij wat ze moeten doen.  De ALV 

bepaalt hoe we dat gaan doen en wat er dan moet gebeuren. Marie Louise heeft 

van de uitkomsten een concreet stappenplan gemaakt. Dit plan is besproken met 

de toezichthouders. Op 25 januari wordt dit plan voorgelegd aan de ALV. Na 

instemming op het stappenplan wordt dit gedeeld met de OPR en de MRp. 

In eerste week van januari heeft Marie Louise ook nog 5 gesprekken gevoerd met 

de leden ALV over de begroting 2022.  

Marie Louise is ook in gesprek met de speciale (basis) scholen, basisscholen en 

het samenwerkingsverband om iets te gaan doen aan de grote instroom van 

jongste leerlingen vanuit de voorschool. 

Naar aanleiding van een vraag van de OPR wordt herkend en erkend dat de kleine 
besturen met één school hebben aangegeven dat ze samenwerking met de grote 
besturen nodig hebben en het alleen maar kunnen als zij solidair zijn met hen.  
 

 

4. Traject evaluatie ondersteuningsplan 
Op 15-01-2022 kwam een deel van de OPR bijeen o.l.v. Jack. M.b.v. aangereikte 

kaders hebben zij bekeken of de juiste vragen gesteld worden vanuit diverse 

perspectieven die leiden tot een goede evaluatie van het ondersteuningsplan.  

 



  

Verslag 3e OPR d.d. 18-01-2022  2 
 

Zij hebben de opbrengst hiervan schriftelijk gedeeld met alle leden en de 

directeur-bestuurder in de vorm van vragen en tips. De OPR verwacht geen 

reactie hierop van Marie Louise.  

Marie Louise geeft aan dat in de individuele gesprekken met de bestuurders er 

veel consensus over de aanpak van het traject evaluatie ondersteuningsplan. Ook 

heeft zij de kwaliteitsmedewerkers gesproken en zij nemen hierin ook een 

verantwoordelijkheid. Inhoudelijk zijn er suggesties aangeleverd. Marie Louise 

beraadt zich nog of er via een poll een vragenlijst wordt gemaakt.  

De vraag is of het goede gesprek op gang komt en wat de kwaliteit wordt van de 

gesprekken. Het is afhankelijk van de samenstelling van de groep. Vanuit de OPR 

wordt de suggestie gedaan om naast de gesprekken ook een papieren vragenlijst 

aan te bieden. Dit is waarschijnlijk voor leerkrachten een meer aansprekende 

manier. Je kunt goed evalueren als je weet op welke doelen je reflectie moet 

geven. Het is belangrijk als RSV ook voor de gesprekken een duidelijk kader 

aandraagt. Mogelijk wordt hierover volgende week een extra nieuwsbrief 

verzonden. 

De OPR mist bij de evaluatie de rol van de ouders. Marie Louise geeft aan dat 
ouders niet kunnen evalueren op doelen, maar dat het dan meer gaat over het 
delen van hun ervaringen.  Dit is wel heel relevant maar moeilijk te pakken in een 
gesprek. Marie Louise denkt na over hoe ouders bij de evaluatie betrokken 
kunnen worden. Een optie is om via de besturen een tekst naar ouders te 
verspreiden.  
In dit kader geeft ze aan dat het SWV wel de samenwerking met ouders gaat 
zoeken om de website in te richten met informatie over het oudersteunpunt. 
 
Desgevraagd wordt aangegeven dat alle professionals op de werkvloer zich 
kunnen inschrijven voor de online evaluatiegesprekken.  De gesprekken met de 
directeuren van de werkeenheden worden fysiek georganiseerd.    
 
Louis vraag zich af of de doelen bereikt gaan worden, zijn er wetenschappers 
ingeschakeld. Marie Louise geeft aan dat de evaluatie geen wetenschappelijk 
onderzoek is, maar een reflectie op het ondersteuningsplan. De kerntaak van het 
samenwerkingsverband is een dekkend netwerk van voorzieningen. De evaluatie 
gaan we gebruiken om aan te geven wat we hebben te doen. 
 
De MRp leden verlaten het overleg onder dankzegging van hun bijdrage. 
De OPR vindt het fijn om op deze manier samen te werken.  
 
Vervolg overleg OPR-leden met de directeur-bestuurder (20.30 – 21.30 uur) 

Welkom aan mogelijk nieuw lid van de OPR  
Karlijn Keetbaas stelt zich kort voor. Zij overweegt om als ouder lid te worden van 
de OPR.  Zij is Ib-er op een school in Drunen.  
 

5. Bestuursverslag 
De OPR levert een bijdrage aan een paragraaf (hooflijnen werkzaamheden OPR) 

voor het bestuursverslag. Jack heeft hiervoor een opzet gemaakt. Hij mailt dit 
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deze week gereed en dan mailen naar alle leden OPR. Voor 1 maart een reactie 

naar MLG.  

6. Advies begroting 2022 
Op 23-11 heeft Marie-Louise de Groot de begroting toegelicht en vragen 

beantwoord. De OPR formuleert vandaag het advies betreft de begroting.  

De OPR geeft een positief advies, wat ter bevestiging wordt gemaild naar Marie 

Louise de Groot. (Actie: J. Tijs) 

 

 

7. Herverkiezing 
De OPR-periode van Jack, Jaap en Babette eindigde eind 2021.Zij stellen zich 

herkiesbaar.  

Aangeboden wordt om in de volgende nieuwsbrief van RSV een oproep voor 

leden OPR te doen. Marie Louise de Groot doet via de procesregisseurs een 

verzoek om via de voorzitters van de werkeenheden ook een oproep te doen voor 

twee nieuwe personeelsleden OPR. Een tekst hiervoor wordt aangeleverd. (Actie: 

J. Tijs) 

 

8. Verslag d.d. 23-11-2021 
Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

 

9. Rondvraag  
De beschikbare afkortingenlijst wordt verspreid onder alle leden OPR. (Actie: F. 
Derijck) 
 
Desgevraagd stellen Aernoud Jongepier en Karlijn Keetbaas zich beschikbaar om 
mee te denken over het inrichten van de website in het kader van het 
oudersteunpunt.  Dit wordt gezamenlijk met RSV VO opgepakt.  
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10. Afsluiting: 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.500 uur de vergadering 

 
 

 

Agendapunten nog te agenderen 

Notulen Onderwerp 

10-11-2020 • Rol OPR 

• Welke onderwerpen horen op de tafel van de OPR? Dit om meer focus te leggen 
op en verdieping in de gesprekken te krijgen passend bij de doelstelling van de 
OPR. 

09-02-2021 • Werkproces binnen de scholen m.b.t. verwijzen  

• Rolneming OPR m.b.t. de governance en nieuwe wetgeving 

30-03-2021 • x 

18-05-2021 • Bespreekonderwerpen MRP-OPR 

• Communicatie 
 

22-06-2021 • Inventarisatie bespreekonderwerpen 21-22 

• Datumprikker voor afsluitend etentje 

• Plannen datum etentje 

23-11-2021 • Op agenda: SOP’s – rol van de OPR in dit traject.  
 

 


