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No: Omschrijving: Actie: 

 

   

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom. Frank van Esch is als voorzitter 
DB voor de eerste keer aanwezig en stelt zich kort voor.  
 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

 

 

2. Verslag 3e OPR vergadering d.d. 28-01-2016. 

Tekstueel wordt het volgende opgemerkt: 

Bij de aanwezigen staat Gerard Miltenburg als directeur INOS vermeld. 

Hij was niet aanwezig en is geen directeur van INOS. Dit wordt 

aangepast.  

4, Basialtgroep wordt gewijzigd in Basaltgroep.  

 

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld met 

dank aan de notulist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bezoldiging OPR 

Afgesproken was dat iedereen zou nagaan bij de eigen bestuurder of 
de participatie OPR is opgenomen in de normjaartaak. Indien dit niet is 
opgenomen wordt een vacatievergoeding uitbetaald.  
Het blijkt dat dit voor Marieke Muijs, Mona Boelhouwers en Ben 
Kusters geldt. Afgesproken wordt dat Jacques overgaat tot uitkering 
van vorig schooljaar en dit schooljaar.  
Voor Babette wordt dit nog nagevraagd.  
Jacques doet het dringende verzoek aan bestuurders om participatie 
OPR vanaf 01-08-16 op te nemen in de normjaartaak.  
 

 

 

 

 

 

Jacques 

 

 

Jacques 

4. Vragenlijst ouderbetrokkenheid. 

Jacques geeft een korte toelichting op de PowerPoint presentatie.  

Het gaat om de kwaliteitsmonitor ouderbetrokkenheid. De monitor 
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brengt in beeld in welke mate ouders tevreden zijn geweest over het 

gehele proces van signalering, aanvraag OA of TLV, besluit van de 

CTLV tot en met de start van extra ondersteuning. Dit sluit aan bij de 

kwaliteitseisen van de Inspectie.  

De vragenlijst is ontwikkeld vanuit vertegenwoordigers uit het 

werkveld van het SWV (ook de CTLV) en in samenwerking met SWV 

Bergen op Zoom en Roosendaal, waarmee we straks kunnen 

benchmarken. Het dashboard is op verschillende niveaus van SWV, 

bestuurder en gemeente in te zien.  

Ouders krijgen met de beschikking een brief met de inlog voor de 

vragenlijst ouderbetrokkenheid. Dit geldt alleen voor de nieuwe 

aanvragen. Deze link wordt op de website geplaats. De vraag is wel 

hoe ouders hierbij betrokken gaan worden? Wat is de bandbreedte van 

de scholen om het implementatieproces goed te laten verlopen.  

Alle vragen zijn op MAVO-2 niveau gebracht. Er wordt 1 maal een 

herinnering verzonden naar ouders.  

Vanaf volgende week start een pilot bij ouders. Vanaf volgend 

schooljaar gaat dit echt starten.  

De OPR is heel benieuwd hoe de respons gaat worden. Het is 

belangrijk dat veel vragenlijsten worden ingevuld. Uit ervaring blijkt 

dat meestal alleen de negatieve ervaringen worden ingevuld.  

Desgevraagd wordt opgemerkt dat de besturen de resultaten van de 

vragenlijsten gaan bespreken binnen het SWV. Ook wordt 

gerapporteerd aan de OPR. 

 

5. Doorontwikkeling samenwerkingsverbinding. 

Frank geeft een toelichting.  

Er zijn 27 besturen, waarvan 6 besturen in het DB zitten. De overige 

houden toezicht op het DB. Het bestuur heeft de constatering 

gemaakt dat het gaat om het verwezenlijken van inhoudelijke 

doelstellingen en niet om belangen te behartigen van het eigen 

bestuur. Wat is de volgende stap die we inhoudelijk willen gaan 

bereiken? Alle besturen hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld, 

waar antwoord moest worden gegeven op 7 thema’s over beleid.  

 

Een PowerPoint presentatie over de doorontwikkeling RSV Breda 

wordt uitgereikt. Jacques geeft hierop een toelichting. Op basis van de 

ingevulde vragenlijsten is een overzicht gemaakt. De komende 

periode wordt bekeken welke beleidsvoorstellen kunnen worden 

uitgewerkt. De thema’s waar dit niet lukt, gaat verdere verkenning 

plaatsvinden. In juni kan een aanvulling op het ondersteuningsplan 

worden aangeboden.  

Er vindt een positieve ontwikkeling plaats doordat een kanteling 

 

 



   

Verslag 4
e
 OPR- vergadering RSV Breda PO d.d. 09-05-16 Pagina 3 

 

plaatsvindt van denken in bedreigingen naar denken in kansen. 

Besturen zijn elkaar steeds meer bij allerlei zaken aan het opzoeken.  

We gaan ervan uit dat alle scholen de basisondersteuning regelt vanuit 

de lumpsum en hiervoor geen extra ondersteuning voor aanvraagt. We 

moeten nog leren elkaar hierop aan te spreken.  

 

Uitwerking: 

 Plaatsing SBO uit de middelen lichte ondersteuning o.b.v. het 

leerling model hanteren we collectieve solidariteit. 

 Lichte zorg in Bao uit de middelen lichte ondersteuning o.b.v. het 

bestuursmodel. Hiervoor hebben de besturen  139 euro per leerling 

ontvangen. 

 Plaatsing SO en arrangementen zware ondersteuning uit de 

middelen zware ondersteuning o.b.v. collectieve solidariteit. 

  Inzet ondersteuningsorganisatie uit de middelen zware 

ondersteuning o.b.v. herbestedingsverplichting.  

 Aanvullend zware ondersteuning is € 500.00, - extra uitbetaald. De 

bandbreedte van besteding wordt door besturen zelf bepaald aan 

de hand van wat scholen nodig hebben.  

 

Discussie over ondersteuningsorganisatie wordt door DB gevoerd. 

Jacques schat in dat hier voor de zomervakantie meer duidelijkheid 

over komt over waar het SWV verder op kunnen bouwen. Er vindt een 

oriëntatie plaats op de verantwoording. Komende jaren wordt het hele 

pakket gefaseerd ingericht.  

 

Het streven is dat vanaf volgend schooljaar de sub regio’s alle drie een 

coördinator hebben. De vraag is wie die gaat aansturen en wie dit gaat 

betalen?  

  

De OPR geeft aan dat de goede zaken zijn benoemd, maar het 

afwachten is welke kant het opgaat. De OPR voelt wel dat er positieve 

ontwikkelingen zijn. Het kader wordt verder ontwikkeld door het DB 

en AB. Het kost nu veel tijd, maar op termijn gaat het wel opleveren.  

 

6. Verkiezingsprocedure OPR en vervolg termijn.  

Geconstateerd wordt dat het reglement zegt dat leden 4 jaar zitting 

hebben in de OPR en dat aan het eind van het derde jaar 50% 

herkiesbaar is van de leden die vanaf het begin zitting hebben. Dit zijn 

leden. Ronald, July en Marleen geven aan te willen stoppen.  

Er dienen dus vóór het volgende schooljaar nieuwe verkiezingen te 

worden uitgeschreven. Nagegaan moet worden voor hoeveel nieuwe 

leden dit moet.  
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Afgesproken wordt dat Jack, Mona, Francy en Madeleine vóór de 

volgende vergadering op 23 juni 2016 een tijdpad voor het uitschrijven 

van verkiezingen gaan voorbereiden. Jacques neemt contact op met 

Town over een verkiezingstool. Bij de MR-en wordt navraag gedaan of 

er interesse is in lidmaatschap in de OPR.  

Nu verkiezingen nodig. De vraag is voor hoeveel leden uitschrijven. 

Mogelijk bij de MR navragen of hier interesse voor is.  

 

 

 

Jack 

7. Communicatie MR-GMR. 

Afgesproken wordt dat dit wordt meegenomen door het 

voorbereidend groepje van de verkiezingen.  

 

 

8. Rondvraag en sluiting.  

Ronald heeft informatie en een checklist vanuit CNV ontvangen over 

jaarverslagen. Deze informatie zal hij per mail verspreiden naar de 

OPR-leden.  

 

Desgevraagd wordt aangegeven dat Jack en Jacques vooroverleg 

hebben over welke agendapunten het meest relevant zijn om te 

bespreken in de OPR-vergadering.  

Madeleine geeft aan dat zij regelmatig wordt aangesproken door 

ouders dat passend onderwijs niet soepel loopt. Vooral ouders vanaf 

groep 7 geven aan dat er veel onrust is over de overstap bij 

zorgleerlingen naar het VO.  

Geadviseerd wordt om dit soort vragen niet te beantwoorden als OPR-

lid en ouders te verwijzen naar de website RSV, Flexinos of naar het 

bestuur van de school.  

De OPR ontvangt alleen de signalen en bespreekt dit soort 

onderwerpen niet in haar vergaderingen. De OPR vergadert over de 

grote lijnen binnen het SWV.  

 

July geeft aan dat zij is aangesproken over de rol en het functioneren 

van IB-ers sinds de invoering van passend onderwijs. Bij de IB ervaart 

men een extra administratieve werkdruk. Ook hiervoor geldt dat dit 

geen onderwerp is waar de OPR over spreekt.  

 

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

 

 

 

Ronald 

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

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

 

7. 230615.5 Presentatie kwaliteitsmonitor door J. van den Born 

 

Jacques 

    

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 

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

Jack/ Ronald 

 


