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1. De schoolondersteuningsprofielen –SOP’s (Nienke van Karsen) 

Nienke geeft een toelichting op de powerpoint-presentatie 

schoolondersteuningsprofielen en het proces passend aanbod 

thuisnabij.  

De SOP’s worden voor de scholen in december opnieuw opengesteld 

om eventuele aanpassingen in te voeren. Daarna worden ze 

vastgesteld.  

Scholen gaan binnen de sub-regio’s in gesprek over hoe de 

basisondersteuning binnen de eigen school is.  

 

 

 

 

2. Beleidsontwikkelingen en bestuursbesluiten (Subregionale 
plannen) – door Jacques vd Born 
Jacques geeft een toelichting op de PowerPoint. Deze wordt gemaild 

naar alle leden. 

- Doorzettingsmacht.  

- Verfijning ondersteuningsstructuur.  

- Jaarverslag CTLV. 

- Commissie van toezicht: 1 afgevaardigde per sub-regio.  

- Jaarverslag is gereed. Bestuursverslag naar OPR gemaild. OPR 

mag hier iets over zeggen en meedelen een Jacques. 13 juni 

wordt het bestuursverslag na goedkeuring in het algemeen 

bestuur vastgesteld. Voor 1 juli naar ministerie opsturen. Het 

jaar 2016 sluiten we af met een resultaat van 3,6 miljoen. Er is 

minder zorg gebruikt dan inkomsten zijn ontvangen. Wordt 

volledig ingezet in het proces dekkend netwerk binnen de wijk.  

- Aansluiting onderwijs jeugdzorg. Formuleren van een 

opdracht die wordt getekend door alle wethouders van de 

regio.  
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- Monitor ouderbetrokkenheid. 39% heeft gereageerd. 

Vooralsnog positief beeld.  

- EED in beeld gebracht per gemeente.  

- Implementatie groeidocument. Adviezen aan DB: komen tot 

een makkelijker format.  

- Vervoer parelklas. Alle gemeenten gereageerd. 

- Thuiszittersaanpak.  

- Inspectiebezoek 20 en 23 juni. 1e dag met gesprekken met 

mensen in het veld.  

 

De PowerPoint presentatie wordt gemaild naar de OPR. Jacques hoopt 

dat de OPR zo weer goed zijn geïnformeerd. 

 

Jacques en Nienke verlaten de vergadering.  

 

3. Onderzoek sensitieve kinderen en uitzetten acties/ontwikkelingen - 
door Jacques vd Born 
Alle vragenlijsten zijn klaar. Morgen wordt de uitnodiging om de 

vragen te beantwoorden naar alle ouders verzonden. Ouders hebben 

hier 2 weken de tijd voor. Daarna worden de ingevulde lijsten 

verzameld. De uitkomst van dit onderzoek wordt teruggekoppeld aan 

de OPR.  

 

 

 

 

 

4. Vragen n.a.v. ondersteuningsplan - door Jacques vd Born 
Eventuele vragen dit nog niet zijn beantwoord vanuit het verslag van 
de OPR-vergadering d.d. 23-03-17 worden voorgelegd aan Jacques van 
den Born.  
 

 

 

 

5.  Toelichting begroting jaarrekening - door Jacques vd Born 
Dit is behandeld bij agendapunt 2.  
 

 
 

6. Gastspreker: Nicolette Kroet, de weg naar de hulpverlening gezien 
vanuit de ouder. 
Nicolette is ziek. Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende 
vergadering.  
 

 

7. Verslag 4e OPR-vergadering d.d. 23-03-2017. 
Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd met 
dank aan notulist.  
 
Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 
4, ondersteuningsplan. Nagegaan wordt of nu alle vragen zijn 
beantwoord. Niet beantwoorde vragen wordt voorgelegd aan Jacques 
van den Born.  
 
Actiepunten: 
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13, nulmeting wordt niet gemaakt. Dit is achterhaald en kan vervallen.  
 
 

8. Evaluatie OPR-vergaderingen 2016-2017 

 Opkomst – aantal leden 

 Onderwerpen / agenda 

 Werken in werkgroepen 

 Waar verwachten wij meer ondersteuning bij?  
 

 

9. Jaarplanning 2017-2018. 
Jack en Francy maken een jaarplanning en mailen dit naar alle leden.  
Er wordt een extra OPR-vergadering gepland om aandacht te 
besteden aan de agendapunten die vandaag niet aan de orde zijn 
geweest. De volgende OPR is gepland op maandag 26 juni om 19.30 
uur, locatie Dirk van Veen. Laan van Mecklenburg 30 Breda.  
Agendapunten zijn: 

 Jaarverslag 2016 RSV Breda PO 

 Zittingstermijn OPR-leden 
 
De zittingstermijn van alle leden wordt gecheckt.  
Anouk stopt als lid van de OPR. Zij gaat met haar gezin voor 1 jaar naar 
het buitenland. Daarna komt ze graag weert terug bij OPR.  
Chantal gaat een studie volgen en afhankelijk op welke avond dit is, 
kan zij mogelijk geen lid meer zijn van de OPR.  
 

 

10. Rondvraag en sluiting.  

Madeleine: verslag uit over passend onderwijs. Landelijk verslag over 

functioneren en de rol van de OPR. Is per mail verzonden aan Francy. 

Bekijken of dit wordt geagendeerd. 

 

Niels: google drive werkt niet.  

 

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

21.45 uur.  

 

 

 

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

13. 201015.4 Afgesproken wordt dat de rapportage Nulmeting in 

volgende vergadering OPR gepresenteerd wordt.  

 

 
Jacques 

 


