
   
Oosterhout: 28 januari 2016  

Ons kenmerk: RSVA03  

   

Aanwezig: Jack Tijs (voorzitter) Ronald Theuns, Ben Kusters, Mona Boelhouwers, July L ‘Ortye, 
Marleen Baeten, Chantal van Seeters, Jacques van den Born, 

Afwezig: Marieke Muijs, Babette Rademakers, Francy Derijck, Peter van der Linden, 
Madeleine Farla, 

Notulant: Ronald  Theuns  
  

  

  

Verslag  3e OPR-vergadering RSV Breda PO d.d. 28-01-16 
 
   

No: Omschrijving: Actie: 

 

   

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom en geeft de afwezigen door. Ook 
worden er 2 kaartjes ingevuld voor twee afwezigen. 
Reglement voor de nieuwe leden wordt bekeken i.v.m. het aftreden 
van Peter van der Linden. 
 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

 

 

2. Verslag 2e OPR vergadering d.d. 20-10-2015. 

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld met 

dank aan de notulist. 

 

Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 

 Punt 2, datum van de volgende vergadering 9 mei 2016 valt 
niet in de vakantie en gaat door. 

 De Nulmeting volgende maal op de agenda plaatsen. 

 Jaarverslag maken, datum vastleggen. 

 De OPR kan een eigen plek op de website innemen om te 
communiceren met de achterban en o.a. de notulen van de 
vergadering op te plaatsen. Hier hebben we ook de 
mogelijkheid tot inschrijven / polls / enquêtes / etc. 
Er wordt een vast agenda punt van gemaakt aan het einde van 
de vergadering om te bepalen wat we op de site gaan 
publiceren. 

 De inlog werkt niet meer van de RSV site? Deze is niet meer 

nodig, er is niets afgeschermd, iedereen kan de site volledig 

bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack/ Ronald  

Jack/ Ronald 

 

 

 

3. Bezoldiging OPR 

In de cao 2014-2015 zit voor personeel verbonden aan een school van 
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het samenwerkingsverband en zitting hebbend in de OPR een 
taakstelling verbonden van 60u per schooljaar. Hiervoor kan dus de 
vacatieregeling vervallen. Echter bij de aanstelling van de leden was 
dit niet het geval en is de vacatieregeling met iedereen overeen 
gekomen. Wat willen we hier mee? 
Enkele leden zijn nog niet in de gelegenheid geweest om hier een 
standpunt over in te nemen. Ook was niet duidelijk of alle besturen 
hier gevolg aan zouden geven. Aangegeven wordt dat dit een cao 
afspraak is en dus bindend. Graag inventariseren of de besturen de cao 
ook verwerkt hebben in het taakbeleid. 
Afgesproken wordt om dit op de volgende vergadering terug te laten 
komen om er dan een besluit over te nemen. 
 

 

 

4. Lopende zaken:  

Bestuurlijke  Stavaza 

 Er passeert veel de revue maar er wordt nog onvoldoende 
doorgepakt omdat de standpunten nog niet vastgesteld zijn. Er 
moeten principe afspraken vastgelegd worden bv: gaan we 
besturen vanuit vertrouwen of controle, hoe gaan we de 
bekostiging van het SBO organiseren? Sturing op kwaliteit of 
middelen? Wat is goed voor het SWV waar moeten we de ruimte 
binnen het kader pakken? Over enkele weken worden hier door 
het bestuur afspraken over gemaakt en komen we op dit 
onderwerp terug. 

 Financiële verantwoording vanuit de besturen. De besturen 
moeten een vragenlijst in vullen zodat er inzicht en overzicht komt 
over hoeveel en hoe middelen ingezet worden. 

 Er komt ook een vragenlijst ouderbetrokkenheid. Het doel hiervan 
is om beter inzicht in de ouderparticipatie te krijgen om hier 
adequaat op te kunnen sturen. Ook worden zo de ouders in het 
TLV traject betrokken. 

 Er wordt een cursus georganiseerd voor directeuren en IB-ers met 
als thema: financiële huishouding binnen passend onderwijs. 

 Er wordt gewerkt aan een inventarisatie onder 11 gemeenten over 
anderstaligen. Hoe regionaal beleid decentraal vorm te geven, 
thuis nabij onderwijs. 

 Het onderwerp grensoverschrijdend gedrag geeft na inventarisatie 
aan dat er 3 tot 4 leerlingen per jaar per school deze problematiek 
hebben. 

 Er wordt gewerkt aan filmpjes om het dekkend netwerk zichtbaar 
te krijgen. Het projectplan is rond en maakt filmisch zichtbaar wat 
de wijk heeft. 

 Het trainingsinstrument HGW wordt uitgegeven door de  
Basaltgroep, hierbij moet het eigenaarschap bij de school liggen 
en de basis moet de leerkracht vormen. 

 Er wordt een uitleg over Tommy gegeven. Een nieuw programma 
voor directie en IB-ers. Het is de digitalisering voor het aanleveren 
van een TLV en arrangementen. Het geeft voor de besturen inzicht 
hoe te sturen en bij te sturen op de aanvragen en verwerkingen. 
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5. Jaarverslag.  

Afgesproken wordt dat Jack en Ronald dit in een leesbaar jasje gaan 
stoppen om de info toegankelijk te maken. 
 

 

 

 

Jack / Ronald 

6. Rondvraag en sluiting.  

De leden van de OPR gaan nadenken over de communicatie zie punt 2 
4e bullet. In Juni moet er een besluit vallen. 
In juni moet er ook een besluit vallen hoe de MR/GMR toegankelijker 
te maken voor de OPR en de besluiten/ontwikkelingen binnen het 
samenwerkingsverband Breda. 
 

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

 

 

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

1. 121114.4 Vanuit de OPR sluit Ronald Theuns vanuit de 

oudergeledingen aan bij de werkgroep 

communicatie. 

 

Ronald Theuns 

2. 121114.4 Ter voorbereiding van OPR vergadering vindt 

telefonisch contact plaats met Jack Tijs. Hiervoor 

wordt een afspraak ingepland. Afgesproken wordt 

dat de OPR leden te bespreken onderwerpen melden 

bij de secretaris zodat hij dit kan meenemen bij de 

agendabespreking.  

 

 
Jack Tijs 
 
 
 
Allen 

3. 121114.8 Afgesproken wordt de jaarplanning van 

bovengenoemde onderwerpen in een kleinere groep 

te bespreken. Jack, Ronald en Jacques pakken dit op. 

Daarna wordt dit voorstel gecommuniceerd met de 

andere leden.  

 

 
 
Jack, Ronald, 
Jacques 
 

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

organiseren. 

 

Jack 

7. 230615.5 Presentatie kwaliteitsmonitor door J. van den Born 

 

Jacques 

8. 160915.4 Afvaardiging OPR bij gesprek Inspectie op 03-11. 

Onderwerpen worden vooraf aangereikt en 

besproken met de OPR in de volgende vergadering. 

 
Jacques 
Jack 
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10. 160915.8 De uitkomst van de monitor van de pilot scholen 

presenteren.  

 
Jacques 
 

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

agendapunt agenderen  

 

Jack 

12. 201015.2 De geplande datum van een OPR-vergadering in de 

meivakantie wordt bekeken.  

 

Jack/ Ronald  

13. 201015.4 Afgesproken wordt dat de rapportage Nulmeting in 

volgende vergadering OPR gepresenteerd wordt.  

 

 
Jacques 

14. 201015.6 Frank van Esch, nieuwe voorzitter DB uitnodigen 

voor kennismaking in een volgende OPR 

 

 
Jacques 

15. 280116.2 De Nulmeting volgende maal op de agenda plaatsen. 
 
 

Jack/ Ronald  

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

Jack/ Ronald 

 


