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Verslag 1e vergadering OPR-vergadering RSV Breda eo OOK 
d.d. 12-11-14 
 
   

No: Omschrijving: Actie: 

 

   
1. Opening  

Ronald Theuns zit de vergadering voor totdat Jack Tijs aansluit. Hij is verlaat. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

Tijdens een informeel etentje in september heeft de OPR al kennis gemaakt 

met Jacques.  

 

Gerard geeft aan dat het niet als vanzelfsprekend is dat een 

vertegenwoordiging van het DB aanwezig is. Het DB wil wel haar 

betrokkenheid bij de OPR tonen. De OPR nodigt indien gewenst een 

bestuurder uit.  

Afgesproken wordt dat de OPR ook aangeeft wanneer zij onderwerpen 

zonder aanwezigheid van de directeur en bestuurder willen bespreken.  

 

 

 

 

2. Verslag OPR vergadering d.d. 22-05-2014. 

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld. 

 

Voorgesteld wordt om het conceptverslag meteen door te lezen zodat het 

snel naar de OPR-leden verspreid kan worden. Het verslag kan dan ook sneller 

op de website worden geplaatst.  

 

 

3. Voortgang secretariële ondersteuning. 

Marie-Louise is vanaf nu de vaste notulist voor de OPR.  

 

 

4. Informatievoorziening/werkafspraken directeur versus OPR en vice versa. 

Jacques geeft het volgende aan: 

 Hij wil de OPR informeren na de DB-vergadering over wat aan het 

bestuur wordt voorgelegd, zodat de OPR weet wat er speelt en welke 

onderwerpen op de agenda komen. Het bestuur vergadert op 25 

november 2014, 10 maart 2015 en 16 juni 2015. 

 De werkgroep communicatie wordt opnieuw ingericht. Vanuit deze 

werkgroep wordt een digitale nieuwsbrief beschikbaar gesteld. Op 
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verzoek wordt afgesproken dat vanuit de OPR Ronald Theuns vanuit de 

oudergeledingen aansluit bij de werkgroep communicatie.  

 Ter voorbereiding van OPR vergadering vindt telefonisch contact plaats 

met Jack Tijs. Hiervoor wordt een afspraak ingepland. Afgesproken wordt 

dat de OPR leden te bespreken onderwerpen melden bij de secretaris 

zodat hij dit kan meenemen bij de agendabespreking.  

 Indien vanuit de OPR behoefte is aan informatie laat het weten via 

po@rsvbreda.nl of via tel nr. 076-5607778. 

 

De OPR geeft het volgende aan: 

 De informatievoorziening moet weer goed op gang komen en blijven. 

Zoals hierboven door Jacques gemeld informeert hij de OPR mondeling 

over de onderwerpen die worden besproken in het DB en bestuur. 

 De OPR wil even bekijken wat de beste vorm is van de voorgestelde 

communicatie en geeft aan als een andere vorm wordt gewenst.  

 De OPR blijft zelf alert en stelt vragen als men meer informatie wil. 

 Het proces van het bestuur moet zo transparant mogelijk zijn voor de 

OPR.  

 

 

Ronald Theuns 

 

J. Tijs 

 

Allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Verslag bezoek onderwijs inspectie door Jacques van den Born. 

Voor de inspectie was dit bezoek het 2
e
 bezoek binnen de nieuwe regio. 

Vanuit de OPR waren July, Babette, Jack, Mona en Ronald aanwezig. 

Jacques geeft aan dat het conceptverslag nog niet is ontvangen. Hier mag op 

gereageerd worden. Daarna wordt een officieel verslag verspreid.  

Jacques geeft aan dat het een fijn inspectiebezoek was, maar alleen te vroeg 

gepland. Hij is pas kort in dienst en dit moest goed worden voorbereid. Dit 

was wel een gelegenheid om zaken in te brengen en feedback te krijgen. Er is 

een inhaalslag te maken op vorig jaar. Liever had hij eerst de slagen gemaakt 

en daarna het bezoek van de inspectie.  

De inspectie heeft aangegeven dat het opstellen van de 

samenwerkingsafspraken met SO cluster 2 een wettelijke verplichting is. Ook 

het beleggen van de doorzettingsmacht in geval kinderen tussen wal en schip 

terecht dreigen te komen is niet benoemd in het OP. Er worden hiervoor 3 

arrangementen ingericht en verder uitgewerkt voor tijdelijke plaatsing op een 

andere basisschool – binnen het speciaal basisonderwijs of binnen speciaal 

onderwijs. Deze arrangementen moeten voorkomen dat kinderen thuis 

komen te zitten.  

Het DB heeft besloten de doorzettingsmacht niet in de mandateringsregeling 

op te nemen omdat dit eerst in het bestuur moet worden besproken.  

Verder heeft de inspectie aangegeven dat de drie hoofdlijnen: de 

kwaliteitszorg, de financiering van de ondersteuning en de toeleiding naar de 

extra ondersteuning meer aandacht mogen krijgen.  

De kwaliteitszorg kan niet eerder aan orde komen in de bestuursvergadering 

van maart en ingevoerd met ingang van het nieuwe schooljaar. Er is wel een 

systeem voor verantwoording van de inzet middelen door de besturen. Vanuit 

OPR wordt aangegeven wat de consequentie hiervan is. Wie controleert? Dit 

heeft met vertrouwen te maken en wat wil je hiermee bereiken, elkaar 

 

mailto:po@rsvbreda.nl


   

Verslag 1
e
 OPR- vergadering RSV Breda eo OOK d.d. 12-11-14 Pagina 3 

 

motiveren. In januari komt dit op de agenda. 

De toeleiding naar extra ondersteuning is verder uitgewerkt op de studiedag 

op 29-10. Op 10-12 -14 is alles gereed om in januari te starten. 

 

Vanuit OPR wordt aangegeven dat het goed is geregeld in de basis, maar nog 

wel een verdiepingsslag op de 3 punten genoemd in de brief van de OPR moet 

plaatsvinden. De inspectie heeft deze punten ook geconstateerd.  

De OPR vond de inspectie wel een kritische jury en is benieuwd hoe we als 

SWV staan in vergelijking met de andere SWV-en. De inspectie had nog niet 

veel SWV-en bezocht, dus dat is nog niet bekend.  

 

Jacques vond het heel fijn dat de OPR zo goed vertegenwoordigd was en 

dankt de OPR hiervoor.  

 

6. Stand van zaken ondersteuningsplan, meer specifiek op 

aandachtspunten: kwaliteitszorg, monitoring, ondersteuningstoewijzing, 

financiële paragraaf)  

Deze onderwerpen zijn nog niet gecommuniceerd naar het bestuur. Het 

voornemen is om in februari concept plan gereed te hebben. Het wordt een 

beknopt OP, een werkplan met ambities. Stukken van belang worden ook in 

OPR besproken.  

De financiële paragraaf moet nog worden aangepast naar aanleiding van de 

vooronderstelde besluiten van het bestuur op 25-11. Hierna wordt de 

meerjarenbegroting gecommuniceerd.  

De personele paragraaf wordt in december duidelijk en de consequenties 

worden dan opgenomen in de financiële paragraaf.  

 

 

7. Strategisch beleidsontwikkeling PO 3003 door Jacques van den Born. 

Bekostiging SBO, regio-indeling. 

Jacques deelt een praatpapier uit speciaal gemaakt voor deze OPR-

vergadering en geeft hierop een toelichting:  

 Er ligt een voorstel om de bekostiging van het SBO te laten plaatsvinden 

op basis van de collectiviteit omdat de grootte van de besturen nogal 

verschillend zijn. Vanuit OPR wordt aangegeven dat dit een logisch idee 

is. Je dwingt om transparant te zijn en elkaar te monitoren, gestuurd 

vanuit vertrouwen.  

 De overdracht middelen lichte ondersteuning. De OPR vindt het idee 

goed. Hierdoor kan men interbestuurlijk gezamenlijk zaken regelen. Dit 

wordt verder uitgewerkt in een werkplan, zodat iedereen kan zien welke 

afspraken zijn gemaakt.  

 Gerard geeft aan dat het Jacques is gelukt om als onafhankelijk directeur 

een overzicht te hebben en heeft 4 heldere notities gemaakt wat het DB 

niet eerder is gelukt.  

 De inrichting van de subregio’s. Er wordt gehoopt dat zo een flexibele 

samenwerking gaat ontstaan op inhoudelijke onderwerpen. De 

meerwaarde van het samenwerken wordt hierbij vanzelf zichtbaar. 

Eenheid van beleid, samenwerking, maar wel weten dat er lokaal 
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verschillen zijn.  

 De personele bezetting van de CTLV is geregeld.  

 Het groeidocument is nog steeds in ontwikkeling. De CTLV beoordeelt 

dit alleen procedureel en niet inhoudelijk.  

 Per 01-08-15 zijn de aanmeldingen bij de CTLV gedigitaliseerd en kan er 

vanuit dit systeem worden gemonitord. 

 

De OPR is benieuwd wat de besluiten zijn van het bestuur.  

 

8. Consequenties besluiten t.b.v. meerjarenbegroting PO 30-03 

Jaarplanning: (verdere invulling en uitwerking qua data) 

 ondersteuningsplan 2014-2018  

 Begroting 

 Jaarverslag 

 Scholing 

 Communicatie: definitie achterban, inzet verschillende middelen, tijd 
van communicatie, 

 Missie visie 

 Beoogde resultaten Passend onderwijs 

 Geldstromen Binnen het samenwerkingsverband 

 Samenwerking ouders 

 Relatie en overeenkomsten met de gemeenten 

 Interne Kwaliteitszorg / - monitoring 

 Route ondersteuningstoewijzing 

 Werkagenda Jeugdzorg; OOGO jeugd is net geweest. Jeugdplannen 
besproken. In 3 jeugdzorgregio’s en komen niet met elkaar overeen. 
Breda heeft het geregeld. OH moet het nog vaststellen. Mogelijk nog 
veranderingen te verwachten. Dit is voor gemeente OH intern dan 
een probleem.  

 

Afgesproken wordt de planning van bovengenoemde onderwerpen in een 

kleinere groep te bespreken. Jack, Ronald en Jacques pakken dit op. Daarna 

wordt dit voorstel gecommuniceerd met de andere leden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack, Ronald, 

Jacques 

 

9. Hoe de achterban (definitie duidelijk vastleggen) beter te betrekken bij 
OPR/communicatie naar… 
Hoe informeren/betrekken we onze achterban (zie ook ingekomen stuk 
Femke, zie tekst onder!)?  
Kunnen we volgende vergadering een keer bespreken of het zinvol is om een 
avond te organiseren waarin geïnteresseerde GMR-leden met de OPR in gesprek 
kunnen?  
Een leerkracht op school van mijn kinderen gaf aan dat de GMR van Nuwelijn 
daaraan behoefte heeft. OPR is een nieuw orgaan en kan me voorstellen dat in 
meer raden de behoefte leeft om meer te horen over de OPR.  
 
Er zijn informatie avonden over passend onderwijs en de bestuurlijke 
organisatie geweest voor de MR-en. Die ronde hebben we al gehad.  
Afgesproken wordt eerst te peilen bij de MR-en of er behoefte is aan een 
informatieavond als er straks meer beleid bekend is. Hiervoor kan Jacques 
worden gevraagd.  
Verder wordt opgemerkt dat de MR geen achterban is van de OPR. Ze willen 
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nu persoonlijk worden benaderd, maar het is onduidelijk wat de reden hiervan 
is. Afgesproken wordt de MR-en te benaderen om de vragen die zij hebben te 
inventariseren.  
Verder wordt vanuit de OPR geadviseerd dat de website van scholen een link 
moeten opnemen van de website RSV Breda PO. Daar is ook veel informatie 
op te vinden. Ook kan de nieuwsbrief van de werkgroep communicatie vanuit 
de scholen doorgestuurd worden naar de MR-en en ouders.  
Dit punt wordt ook meegenomen in de bespreking van de planning van de 
onderwerpen bij agendapunt 8. 
 

10. Rondvraag en sluiting. 

Jacques geeft aan dat het uitgereikte praatpapier onder embargo moet 

worden gehouden tot na de bestuursvergadering. Afgesproken wordt dat 

iedereen zich hieraan houdt.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering. 

 

 

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda OOK PO Actie door: 

1. 121114.4 Vanuit de OPR sluit Ronald Theuns vanuit de 

oudergeledingen aan bij de werkgroep communicatie. 

 

Ronald Theuns 

2. 121114.4 Ter voorbereiding van OPR vergadering vindt telefonisch 

contact plaats met Jack Tijs. Hiervoor wordt een afspraak 

ingepland. Afgesproken wordt dat de OPR leden te 

bespreken onderwerpen melden bij de secretaris zodat hij 

dit kan meenemen bij de agendabespreking.  

 

 
Jack Tijs 
 
 
 
Allen 

3. 121114.8 Afgesproken wordt de jaarplanning van bovengenoemde 

onderwerpen in een kleinere groep te bespreken. Jack, 

Ronald en Jacques pakken dit op. Daarna wordt dit 

voorstel gecommuniceerd met de andere leden.   

 

 
 
Jack, Ronald, 
Jacques 

 


