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No: Omschrijving: Actie: 

 

   

1. Welkom.  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom voor deze extra laatste 

vergadering.  

Yasmijn en Anouk zijn vandaag voor de laatste keer als lid van de OPR 

aanwezig. Yasmijn wordt de nieuwe coördinator van de sub-regio van 

Etten-Leur. Anouk gaat met haar gezin een wereldreis met een 

zeilboot maken van 1 jaar.  

 

Verslag OPR-vergadering d.d. 29-05-2017. 

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen met dank aan de 

notuliste goedgekeurd. 

 

Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 

Actiepunt 13, presentatie rapportage nulmeting is afgehandeld en 

wordt  verwijderd.  

 

 

 

 

2. Bestuursverslag 2016 
De OPR heeft hierover geen vragen meer.  
 

 

 

3. Begroting 2017. 

De meerjarenbegroting is opgenomen in het jaarverslag 2016 in bijlage 

8 op blz. 45. De OPR merkt op dat: 

 het leerlingenaantal over de jaren 2017 tot 2021 afneemt.  Dit ligt 

in de lijn van de verwachting. 

 Het saldo baten en lasten in de min gaat. Dit ligt vooral aan de 

verevening van 4 miljoen. In 2021 is dit afgerond.  

 

De OPR heeft verder geen opmerkingen en stemt in met de begroting 

2017.  Er wordt een brief geschreven aan de directeur van het SWV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francy/Jack 
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4. Aanvulling ondersteuningsplan 

In de vergadering d.d. 29-05-2017 heeft Jacques vd Born een deel van 
de vragen van de OPR uit de vergadering 23-03-2017 beantwoord.  De 
onderstaande onbeantwoorde vragen zijn door Jacques via de mail 
beantwoord: 

 Blz. 5, 1.1. bij het niet nakomen van afspraken spreken besturen 
elkaar hier op aan. Is dit vrijblijvend? De vraag is of er vooruitgang 
zit in het aanspreken van elkaar?  Morgen is er bestuursvergadering 
en is het eerste moment gekomen dat men elkaar echt zal moeten 
aanspreken, waarbij het DB ook financiële sancties in het 
vooruitzicht wil stellen. 

 Blz. 8, arrangementen voor observatieplaatsen. Er is zorg over dat 
deze nieuwe arrangementen nog heel veel werk geeft voor de 
scholen. De vraag hoe ziet men de praktijkuitwerking hiervan?  
Arrangementen worden aangevraagd aan de hand van een 
groeidocument. De ontvangende school wordt financieel 
gecompenseerd voor de werkzaamheden die moeten worden 
verricht. Dit betreft zowel basis- ondersteuningsformatie als 
materiële instandhouding. 

 Blz. 11, ieder sub-regio heeft nu eigen coördinator. In Etten-Leur is 
hiervoor vacature, omdat de huidige coördinator gaat stoppen. 
Wat zijn de taken? Heeft de coördinator relatie naar de OPR of 
andersom? Er is een functieomschrijving voor de coördinator van de 
sub-regio. De taken worden hem/haar opgedragen enerzijds door de 
samenwerkende besturen in de sub-regio, anderzijds vloeien die 
voort uit het vastgestelde ondersteuningsplan, onder 
verantwoordelijkheid van de directeur RSV Breda. De coördinator 
van de sub-regio heeft geen relatie met de OPR. 

 
De OPR heeft geen vragen meer over het plan. De OPR stemt in met 
het ondersteuningsplan. Er wordt een brief geschreven aan de 
directeur van het SWV. 
 
Vanuit de klankbordgroep van M@zl van de GGD West-Brabant is een 
verzoek uitgegaan om een ouder af te vaardigen. Madeleine Farla 
heeft hierop gereageerd. Zij heeft nog wel vragen over de rol van de 
ouder hierbij. Zij neemt contact op met Yvonne Vanneste.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francy/Jack 

 

5.  Evaluatie OPR-vergaderingen 2016-2017 

 Opkomst – aantal leden.   1 lid van de OPR heeft structureel geen 
vergaderingen bijgewoond. Jack gaat met haar in gesprek.   

 Onderwerpen / agenda. De jaarkalender werkt goed voor het 
plannen van onderwerpen. Het bespreken van praktische zaken en 
daarvoor uitnodigen van sprekers wordt positief ervaren.  

 De OPR wil ieder jaar een informatieavond organiseren, zodat de 
OPR levend wordt gehouden.  

 De vraag van de MR om hen als OPR te helpen bij het steleln van 

 
 
Jack 
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kritische vragen wordt uitgezocht. Het is de vraag of dit tot de 
taken van de OPR hoort. Mogelijk kan in de MR trainingen het 
onderwerp OPR worden opgenomen.   

 Jack vindt de OPR een fijne club die goed kritisch is. Maar dit kan 
altijd meer.  

 
6. Voorstel jaarplanning 2017-2018 

De volgende dinsdagen worden vastgesteld:  
10 oktober 2017 
28 november 2017 
16 januari 2018 
27 februari 2018 
5 juni 2018 
26 juni 2018 als reservedatum 
 
Voor de datum 27 maart 2018  wordt bekeken of dit verzet kan worden 
naar half april 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jack 

7. Afscheid vertrekkende leden – zittingstermijn zittende leden- 
werven nieuwe leden 
Er moeten 2 of 3 nieuwe leden worden geworven. Mona is haar 
werkzaamhden weer aan het opbouwen.  
De zittingstermijn 3 jaar. Het is onduidelijk wat als startdatum wordt 
gehanteerd. Deze datum is van belang om na te gaan per welke datum 
nieuwe leden moeten worden geworven.  Mag de zittingstermijn 
worden verleng? Francy en Jack kijken dit nog een keer na. De 
vacatures worden na de zomervakantie uitgezet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jack/Francy 

8. Rondvraag en sluiting.  

De Link ontvangen via Madeleine is bekeken. Het is best ingewikkeld. 

Jacques van den Born heeft aangegeven dat dit landelijk is en niet 

representatief voor onze regio.  

 

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introduc

ties/2017/05/Verantwoordingsonderzoek_2016/Resultaten_verantwoo

rdingsonderzoek_2016_bij_het_Ministerie_van_Onderwijs_Cultuur_e

n_Wetenschap 

 

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

20.55 uur.  

 

 

 

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

14. 260617. 
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