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1. Welkom.  

Francy opent de vergadering omdat Jack afwezig is. Zij heet iedereen 

van harte welkom.  

 

 

 

 

2. Verslag 5e OPR-vergadering d.d. 05-06-18. 

Het verslag wordt zonder op en of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

 

3. Ingekomen stukken.  

Informatie vanuit Jacques vd Born.  

 Opdracht bijstelling organisatiestructuur. Naar aanleiding van de 
herstelopdracht vanuit de inspectie over het intern toezicht heeft 
een werkgroep bestaande uit de voorzitters algemeen bestuur en 
commissie van Toezicht, de directeur SWV en een extern adviseur 
een notitie ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. Het 
algemeen bestuur heeft geen twijfel dat deze nieuwe koers moet 
worden ingezet, maar dat hiervoor de inzet nodig is van alle 
bestuurders. De OPR stelt hierbij de vraag of het toezicht extern 
wordt geregeld.  

 Beleid ondersteuningsorganisatie. De verkenning heeft geleid tot 
een richting. Eigen ondersteuningsorganisatie, 3 pijlers. Kwaliteit, 
solidariteit en collectiviteit. Zie verslag AB. Een concrete 
uitwerking vindt plaats na de zomervakantie. Jacques van den 
born zal de OPR na de zomervakantie verder informeren.  

 Instemmingsformulier uitstellen OP 2018-2022. Alle OPR-leden 
zijn akkoord met de verklaring. De verklaring wordt doorgestuurd 
naar Jacques van den Born.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francy 

 

4. Evaluatie OPR 2018-2019  
Vanuit de OPR wordt het volgende opgemerkt: 

 Het uitnodigen van gastsprekers is waardevol. Hierdoor zijn de 
vergaderingen ook afwisselender.  
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 Het meemaken vanaf het begin van het nieuwe ondersteunings-
plan is interessant.  

 Het duurt lang voordat onderwerpen, verbanden, termen en 
afkortingen landen. Het is zeer wenselijk om een 
introductiebijeenkomst/ bijpraatmoment begin volgend schooljaar 
te plannen om kaders en tools aan te reiken aan de nieuwe OPR-
leden door Jacques van den Born.  

 Het werken met een jaarplan van de OPR is fijn. Dit zorgt voor 
meer verdieping.  

 De voorbereiding in groepjes van onderwerpen dient beter 
afgestemd te worden. Ook in de tijdsplanning met RSV.  

 Deelname aan de gesprekstafels als OPR-lid zijn als heel 
waardevol ervaren. 

 Het is prettig dat Jacques van den Born de informatie brengt naar 
de OPR. Maar de OPR heeft dan geen tijd om vragen te stellen, 
omdat men niet ingelezen is om meteen vragen te formuleren. De 
OPR is dan alleen toehoorder. De OPR wil een actievere rol tijdens 
vergadering als Jacques iets toelicht. Mogelijk dat in het 
vooroverleg bij het opstellen agenda al voorinformatie naar de 
OPR worden gemaild. Of tijdens de vergadering de na de 
toelichting van Jacques van den Born in groepjes uiteen om dit 
onderling te bespreken en dan aansluitend de vragen stellen aan 
Jacques. 

 Attenderen op stukken van RSV en achtergrondinformatie uit bv 
kranten en landelijke nieuwsbrieven en die ook regelmatig 
proactief mailen naar alle leden.  

 Het is onduidelijk wat de OPR kan bijdragen en wat er specifiek 
wordt verwacht van de OPR. De OPR wil graag een actievere rol 
ter ondersteuning van.  
 

5. Jaarverslag OPR.  
Jack en Francy maken een eerste opzet voor het jaarverslag. Na de 
zomervakantie wordt dit concept ingebracht in de OPR-vergadering.  
 
 

 

Jack en Francy 

6.  Afscheid vertrekkende leden  
Francy bedankt Madeleine Farla met een bloemetje voor haar inzet in 
de OPR en de fijne samenwerking 
 

 

7. Aanvullen oudergeleiding van de OPR vanuit de reservelijst.  
Er staan nog 3 personen op de reservelijst. Jack Tijs gaat deze 
personen telefonisch benaderen.  
 

 

Jack 

8. Jaarplanning OPR 2018-2019 
Het verzoek is om de onderwerpen in de jaarplanning eerder in te 
plannen zodat de voorbereiding en taakverdeling tijdig kan starten. De 
planning van de data van de OPR-vergadering wordt afgestemd op de 
DB-vergaderingen van het RSV. 
Francy en Jack maken een voorstel en mailen dit naar alle leden. 

Francy en Jack 
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De eerste OPR vergadering wordt gepland op 4 september 2018 
Onderwerpen: opstart, jaarverslag en jaarplanning, nieuw lid.  
 
De tweede OPR vergadering wordt gepland op 25 september 2018 
Onderwerpen: introductie en toelichting OP.  
 

9. Rondvraag en sluiting.  

Madeleine heeft het altijd heel leuk gevonden en de OPR heeft voor 

haar veel gebracht. Zij bedankt iedereen voor de inspiratie en 

gezelligheid.  

 

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

21.05 uur.  

 

 

 

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

01.  


