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Verslag 5e OPR-vergadering RSV Breda PO d.d. 23-06-16 
 
   

No: Omschrijving: Actie: 

 

   

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom.  
 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

Jacques laat na de vergadering het dialooginstrument zien.  

 

 

 

 

2. Verslag 4e OPR vergadering d.d. 09-05-2016. 

Tekstueel wordt het volgende opgemerkt: 

6, verkiezing OPR. Ronald moet stoppen als ouder bij de OPR, omdat 

zijn kind van school gaat.  

 

Het verslag wordt verder zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld 

met dank aan de notulist. 

 

Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 

3, vacatievergoeding. De uitbetaling over het schooljaar 14-15 vindt 

volgende week plaats. De vacatievergoeding voor het schooljaar 15-16 

wordt eind juli uitbetaald. Bij Babette is de OPR niet in de 

normjaartaak opgenomen.  

5, coördinator sub-regio’s: 2 sub-regio’s hebben een coördinator. 

Breda heeft een vacature. Er is nog geen uitspraak gedaan door het 

bestuur wie de coördinatoren gaat aansturen. Het DB bespreekt 0p 4 

juli hierover een voorstel. Iedere sub-regio heeft eigen beleid mits dit 

binnen het beleid van RSV valt. De coördinator wordt ingeleend op 

basis van detachering. Overigens heeft het SWV nog steeds extreem 

lage overheadkosten.  

8, checklist CNV. Ronald stuurt deze informatie alsnog door.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald 
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Naar aanleiding van actiepuntenlijst wordt het volgende vastgesteld: 

7, presentatie kwaliteitsmonitor is gehouden. Dit punt kan vervallen.  

 

 

 

 

3. Communicatie MR/GMR 
Geconstateerd wordt dat er niet voldoende aanwezigen zijn om 
hierover een besluit te nemen.  
De leden van deze werkgroep die dit zouden voorbereiden zijn geen lid 
meer of nu niet aanwezig. Een voorstel van hen is niet ontvangen. Dit 
wordt jammer gevonden. Afgesproken wordt dat Jack hen gaat 
benaderen of er al een voorstel ligt. Daarna gaan Jack en Ronald 
samen een nieuwsbrief OPR voor de (G)MR-en maken. Vanaf volgend 
schooljaar kan hiervoor de nieuwe website gebruikt worden. Daar 
staat de OPR apart vermeld.  
 
Jacques merkt op dat hij op 12 oktober volgend schooljaar 
informatiebijeenkomsten voor RSV houdt. Na het bestuurlijk besluit 
op 22 november worden informatiebijeenkomsten voor IB en directies 
georganiseerd. Dit zou ook een goed moment zijn voor de OPR om de 
informatiebijeenkomsten voor de GMR-en te plannen. De OPR kan 
zich dan voltallig presenteren.  
De planning voor deze avonden wordt meegenomen bij agendapunt 9 
jaarplanning 2016-2017.  
 
Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat de OPR het 1e deel van het 
schooljaar een duidelijke taak had. Die is nu een beetje weggevallen. 
De OPR heeft een belang te verdedigen namens ouders en scholen en 
aanwezig zijn bij de OPR-vergaderingen is geen vrijblijvendheid. 
Afgesproken wordt dat de werkgroep die de verkiezing voorbereidt 
ook een jaarplanning maakt voor de onderwerpen die de OPR volgend 
schooljaar op de agenda zet. Gedacht wordt aan: 

 De aanvulling op het ondersteuningsplan; 

 Openstellen van het SOP ; 

 Project dekkend netwerk (gaat over juiste communicatie met 
ouders);  

 Inspectierapport; 

 Het thema: positionering van ouders. 
 
Het voorstel van de werkgroep wordt naar alle OPR-leden gemaild.  
 

 

 

 

 

 

 

Jack 

4. Uitwerkpunten vanuit de vorige vergadering.  

Informatie vanuit directie en besturen o.a. Governance. 

Gerard licht toe dat een werkgroep toezichtkader een beleidsvoorstel 

heeft geformuleerd. Nu houden 21 AB leden toezicht op 6 DB-leden. 

Dit functioneert praktisch niet. De rollen zijn niet helder. Uit die 21 

leden worden nu 3 leden uit iedere subregio gekozen die operationeel 

toezicht houden op het DB. Vergaderingen worden dan ook geknipt in 
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een toezichthoudend en een inhoudelijk deel. Voor het bestuur is het 

dan makkelijker en duidelijker op welke onderwerpen men toezicht 

moet houden. Formeel heeft de OPR geen inspraak over dit 

beleidsvoorstel. De notitie is ter inzage beschikbaar.  

Het bestuur heeft ook een besluit genomen over de begroting. Die 

wordt voortaan per kalenderjaar opgesteld (i.p.v. schooljaar).  

De jaarcyclus moet nog worden besproken in het DB. Dit nog op te 

stellen schema zou de OPR ook helpen bij het maken van hun 

jaarplanning. Zodat de OPR weet welke onderwerpen jaarlijks 

terugkomen. De vergaderdata van de OPR kunnen dan ook daarop 

worden afgestemd.  

 

5. Doorontwikkeling samenwerkingsverbinding. 

De beleidsnotitie doorontwikkeling is door het bestuur als 

richtinggevend document vastgesteld.  

Het ondersteuningscontinuüm wordt verder verfijnd uitgewerkt.  

Binnen de cultuur van samenwerken binnen het bestuur gaat men 

elkaar aanspreken op afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Dit is ook 

opgenomen in de aanvulling op het ondersteuningsplan. Hierbij wordt 

ook meegenomen hoe verantwoording moet worden afgelegd. Verder 

moet op sub-regionaal niveau maatwerk geleverd kunnen worden.  

 

Verkiezingsprocedure OPR en vervolg termijn.  

De werkgroep heeft een brief opgesteld als voorstel voor de werving 

van nieuwe OPR-leden. Deze had verspreid moeten worden met de 

stukken voor deze vergadering. Gezien het tijdpad wat de werkgroep 

heeft vastgesteld moet deze brief morgen verspreid worden. 

Kandidaten kunnen zich tot 8 juli aanmelden via een speciaal 

emailadres. Jack maakt dit aan. Afgesproken wordt dat deze brief 

morgen per mail via het secretariaat PO wordt verzonden naar de 

besturen met het verzoek om dit door te zetten naar de (G)MR-en.  

Als er heel veel aanmeldingen zijn ontvangen, wordt na de 

zomervakantie een verkiezing gehouden.  

 

Jacques geeft aan dat er volgende week een nieuwsbrief uitgaat. Hij 

zal hierin nog een stuk opnemen over het zitting nemen van nieuwe 

leden in de OPR. Jack levert hiervoor de benodigde informatie aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack 

 

Marie-Louise 

 

 

 

 

 

Jack 

 

6. Financieel jaarverslag en bestuursverslag.  

Vanuit de OPR worden de volgende vragen gesteld: 

 Blz. 3, doelstelling van de organisatie punt 2, hoe is kwalitatief een 
hoogwaardige basisondersteuning te meten? Dit wordt gedaan 
door het toezichthoudend deel van het bestuur en volgens het 
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toezichtkader van de inspectie; 

 Blz. 4, samenwerking. Vindt er ook afstemming plaats met de 
vroeg-school. Dit onderwerp kan worden opgenomen in de 
toekomstparagraaf.  

 Blz. 4, Leerplicht. Wat is de rol van het RSV in overleg met 
leerplicht? Geconstateerd wordt dat er verschillend wordt 
opgetreden tussen de ambtenaren van de gemeenten. Breda is 
vooral preventief. RSV heeft regelmatig overleg met leerplicht. 
Leerplicht bemoeit zich vaak met zorg en dit is niet goed. 
Leerplicht heeft als primaire taak handhaving. 

 Blz. 10, heeft de OPR een eigen budget? Financiële verzoeken 
vanuit de OPR kunnen worden gedaan bij Jacques. Er is een 
bedrag in de begroting gereserveerd voor de OPR.  

 Blz. 17. Groei van het nettoresultaat valt op. Dit komt o.a. door 
incidentele meevallers zoals de terugstorting van de 
tientjesregeling, compensatie loonkosten cao 2015 en dat er 
minder arrangementen zware ondersteuning door de scholen zijn 
aangevraagd. Deze financiële buffer die nu is opgebouwd, is nodig 
om in de toekomst te kunnen voldoen aan de structurele 
vereveningsopdracht. Structurele maatregelen die nodig zijn voor 
afbouw van 2,1 miljoen is niet gerealiseerd.  

 Het deelnemerspercentage SBO is veel lager dan gedacht. Het 
SWV zit nu onder de 2%. Er blijven meer leerlingen op de 
basisschool. De redenen waarom zijn niet bekend. Dit is een mooi 
thema om later terug te laten komen.  

 
De OPR geeft aan dat het bestuur het afgelopen hard heeft gewerkt.  
 

7. Uitvoering toezicht regeling periode heden tot. 

 Dit punt is al besproken bij agendapunt 4.  

 

 

8. Protocol medisch handelen en vraag J. vd Born. 

Er wordt een protocol opgesteld voor het SWV in samenspraak met 

een jeugdverpleegkundige. Het verzoek wordt gedaan een ouder lid 

van de OPR te betrekken bij het opstellen van het protocol. Vanuit de 

basis die er ligt wordt dit protocol nu opgesteld. Opgemerkt wordt dat 

Madeleine hier al veel in heeft gedaan. July vraagt via de mail bij haar 

na of zij hierover meer informatie heeft.  

Francy geeft aan dat zij een protocol gebruiken binnen SKPOEL.  

Het gebruik van het protocol is facultatief. Het is een 

verantwoordelijkheid van het bestuur zelf te bepalen welk protocol 

wordt gebruikt en dat het beschikbaar is bij de scholen.  

 

 

 

 

 

 

 

July 

9. Jaarplanning 2016-2017 

Opgemerkt wordt dat alle data op een donderdag zijn gepland. Dit is 

niet voor iedereen een geschikte avond. Afgesproken wordt dat Jack 
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een nieuw voorstel maakt met steeds afwisselende dagen in de week.  

 

Jack 

 

10. Afsluiting schooljaar 2015-2016. 

Afgesproken wordt om geen afsluitingsbijeenkomst te organiseren, 

maar begin van het nieuwe schooljaar een opstartbijeenkomst met alle 

nieuwe leden te organiseren, waarbij dan ook afscheid kan worden 

genomen van de oude leden.  

 

 

 

 

Jack 

 

11. Rondvraag en sluiting.  

Na de verkiezingen wordt een lijst van de leden OPR opgesteld waarop 

duidelijk staat aangegeven of de leden de ouders of scholen 

vertegenwoordigen.  

 

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

 

 

 

Jack 

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

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

organiseren. 

 

Jack 

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 

 


