
   
Oosterhout: 16 januari 2015  

Ons kenmerk: MH-V007  

   

Aanwezig: Jack Tijs (voorzitter) Ronald Theuns, Ben Kusters, Marieke Muijs, July L ‘Ortye, 
Femke van Roozendaal, Mona Boelhouwers, Marleen Baeten, Peter van der Linden,  
Babette Rademakers, Jacques van den Born 
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Notulant: Marie-Louise Haers   

  

  

  

Verslag 2e OPR-vergadering RSV Breda eo OOK d.d. 14-01-15 
 
   

No: Omschrijving: Actie: 

 

   
1. Opening  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom voor deze extra vergadering. 

Dit is na overleg met Jacques besloten in verband met de hoeveelheid van 

essentiële zaken.  

Meegedeeld wordt dat Esther Bliek definitief stopt met lidmaatschap OPR. 

Jacques gaat de procedure na voor het benoemen van een vervanger  

 

 

 

 

2. Verslag 1
e
 OPR vergadering d.d. 12-11-2014. 

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

de notulist.  

 

 

3. Stand van zaken ondersteuningsplan 

Jacques deelt een praatpapier uit en geeft hierop een toelichting.  

Bestuursbesluiten d.d. 25-11-14:  

 Mandateringsregeling van de directeur is goedgekeurd. Wel is de 

doorzettingsmacht uit de mandateringsregeling gehaald en deze wordt 

later opnieuw besproken.  

 Bekostiging SBO. Alle leerlingen in het SBO worden bekostigd op basis 

van onderlinge collectiviteit. Dit bedrag en de overheadkosten worden 

afgeroomd van de beschikbare € 156, - per leerling, waarna op basis van 

de restantmiddelen een bedrag van € 139, - per leerling overdracht van 

middelen lichte ondersteuning is betaald aan de afzonderlijke 

schoolbesturen. Verder zijn de LGF leerlingen in kaart gebracht en 

uitbetaald. Alle toezeggingen over bekostiging zitten nu in regie. Een 

voorstel voor de bekostiging Parelklas volgt nog.  

 Alle ondersteuningsarrangementen lichte ondersteuning vallen formeel 

onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Dit is een nadeel 

voor kleinere scholen. Consequenties hiervan is dat elke bevoegd gezag 

zijn ‘eigen’ arrangementen in de lichte ondersteuning bekostigt. Besturen 

maken nu afspraken over onderlinge solidariteit. 

Op de vraag vanuit de OPR of dit tijdelijk is wordt door Jacques geantwoord 
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dat dit moeilijk te voorspellen is.  

 Inrichting subregio’s: Breda, Etten-Leur en Oosterhout. Vanuit het SWV 

worden overstijgende bijeenkomsten georganiseerd. Iedere subregio 

kiest zelf een structuur. Het streven is dat de subregio’s verbindingen 

zoeken in gezamenlijke onderwerpen. Bv randgemeenten gaan samen 

werken door de gezamenlijke problematiek. Dit moet dan wel van 

onderop worden aangegeven. De subregio’s moeten werkplannen 

aanleveren waarin staat hoe ze de samenwerking zoeken.  

 Toewijzing extra ondersteuning. De commissies zijn ingericht, het 

groeidocument en voortraject is goedgekeurd en wordt nu verder 

uitgewerkt.  

 Meerjarenbegroting is voor dit jaar beleidsarm opgesteld. Voor volgend 

schooljaar wordt dit uitgebreider.  

 

Acties: 

 Overdracht middelen is opgestart. Alle besturen hebben een overzicht 

ontvangen wat zij in de in de structuur aan de middelen kunnen 

ontvangen. Ook hebben alle besturen een totaaloverzicht van alle 

besturen ontvangen. 

 LGF leerlingen zijn doorgezet in de bekostiging. Geconcludeerd kan 

worden dat scholen geen goede administratie bijhouden. Jacques heeft 

hier zorgen over. Door controle van het SWV komen leerlingen nu “boven 

drijven”. De administratie wordt nu centraal geregeld van vanaf 01-08-

2015 zijn alle leerlingen met bekostiging in een centraal administratie 

systeem opgenomen.  

 In december is een nieuwsbrief verzonden en deze week is een 

nieuwsbrief over de overgang PO-VO verzonden. Hierin staat informatie 

voor leerkrachten schoolverlatersgroepen primair onderwijs en 

toelatingscommissies voortgezet onderwijs ten behoeve van de 

aanmelding voor schooljaar 2015-2016. 

 Er vindt overleg plaats tussen SO-VSO hoe de procedure voor de 

overgang PO-VO wordt ingezet. Dit is geen automatisme meer. De 

procedure REC 2 en begeleiding van de aanmelding wordt in regie gezet 

door opname in het OP.  

 Overleg 11 gemeenten op 19-01-15 over leerlingenvervoer, onderwijs-

achterstandenbeleid, beleid Enkelvoudige Ernstige Dyslexie en 

aansluiting jeugdzorg op Kaders zijn uitgewerkt. Indien dit door de 

gemeenten wordt geaccordeerd, is dit de basis voor het OP. Het voorstel 

protocol dyslexie is leidend en na ontvangst bij CTLV wordt aan de 

gemeente het advies gegeven een positief besluit af te geven. Het SWV 

heeft dan een poortwachtersfunctie. Het volgende OOGO is gepland 14 

april.  

 Ouderfolder voor scholen en ouders wordt gemaakt. 

 Tripartite akkoord. Er is een totaaloverzicht van personeel waarvoor het 

SWV volgens het tripartite akkoord een inspanningsverplichting heeft. 

Dit jaar gaan de middelen nog naar SO. Vanaf volgend jaar gaan deze 

middelen naar het SWV en geldt voor het eerste jaar een 
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bestedingsverplichting. Mogelijk kan dit personeel worden ingezet bij de 

Ondersteuningstrajecten. Het SWV heeft deskundigen nodig voor het 

traject aanvraag TLV en ondersteuningsarrangementen.  

 Mantelovereenkomst Lexima. Zij werken bij ernstige dyslexie met 

Kurzweil. Het SWV voert onderhandelingen voor alle scholen binnen het 

SWV over het afsluiten van een overeenkomst voor PO en VO. Het 

voordeel is dat voor iedere leerling ondersteuning geborgd is en de 

leerling bij overgang PO-VO dezelfde ondersteuningsomgeving heeft. 

Het bestuur moet hierover nog een besluit nemen.  

 Bemensing CTLV sub-regionaal. De commissies van de subregio’s zijn 

ingericht. Er is een kick-off geweest en de vergaderdata zijn gepland. 

Vanaf 01-08-15 is een volledig webbased programma ingericht voor de 

aanmeldingen. De CTLV bestaat uit de voorzitter, een 

gedragswetenschapper/orthopedagoog, één lid namens het BaO, één lid 

namens het SBO ( gaat over plaatsbaarheid van de leerling). Verder zijn 

op afroep beschikbaar 3 deskundigen SO3, So4 en SBO. 

 

Studiebijeenkomsten: 

 Stroomdiagram. 

 Groeidocument is vastgesteld en is geplaatst op de website. 

 Schema zorgplicht is door alle scholen ontvangen. 

 Arrangementen. Voor de inrichting hiervan vindt nog een vervolg 

studiemiddag plaats. 

 

DB-vergadering: 

 Medische protocollen: wel of geen medisch handelen op school. 

Ongeacht het besluit wat genomen wordt, moeten alle scholen op de 

hoogte zijn van de consequenties van het genomen besluit.  

 Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat ouders hierbij een belangrijk rol 

moeten spelen en hun mening meegenomen moet worden in de 

besluitvorming.  

 Kwaliteitszorg binnen het SWV. Dit is gerelateerd aan het 

inspectietoezicht. De notitie is een technisch verhaal. Wat zijn de KPI’s 

waarop het SWV wil sturen? Deze moeten bekend zijn voordat het OP 

wordt vastgesteld zodat dit kan worden opgenomen in het hoofdstuk 

kwaliteitszorg. Ervaring van ouders is opgenomen in de notitie maar hoe 

wordt dit geoperationaliseerd. Monitoren bij ouders binnen de scholen of 

afspraken zijn nagekomen.  

 Afgesproken wordt dat het onderwerp: “wat zijn waardevolle 

prestatie indicatoren” voor de volgende OPR-vergadering op 02-02-

15 wordt geagendeerd.  

 Trekkingsrechten. Middelen lichte ondersteuning worden betaald vanuit 

de middelen besturen. Middelen zware ondersteuning worden betaald 

vanuit de collectiviteit. De neiging is aanwezig om aanvragen te doen 

voor zware ondersteuning want dan hoeft de school dit niet zelf te 

betalen. Hoe sturen we op integer gedrag? Moeten we hierop sturen? 

 Inrichting ondersteuningsstructuur. Dit punt is bij het punt acties 
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uitgelegd.  

 Bekostiging SMW houdt op. Wie gaat de periode januari tot december 

bekostigen 

 Projectvoorstel groeidocument. Alle scholen worden begeleid voor het 

inrichten van het leerling administratiesysteem. Alle IB-ers worden 

gecoacht voor het invullen van het groeidocument. Alle zorginstellingen 

worden ook meegenomen in dit traject. Directeuren scholen krijgen 

implementatieplan voor wat te doen. Vanaf 01-08-2016 is iedere school 

ingericht voor het groeidocument.  

 

De OPR bedankt Jacques voor de duidelijke uitleg over alle zaken die spelen.  

Jacques heeft de ambitie dat op 01-08-2015 de organisatie zo is ingericht dat 

het routine is.  

   

4. Rondvraag en sluiting. 

Het Ondersteuningsplan bestaat uit een werkplan, kaderstelling en begroting. 

En is niet groter dan 30 pagina’s. Het moet gezien worden als een aanvulling 

op het vorige OP. Jacques zegt toe dat dit uiterlijk half maart voor de OPR 

beschikbaar wordt gesteld. Op 14 april vindt het OOGO plaatst, zodat de OPR 

daarvoor nog kan instemmen met het OP. 

 

Tijdens de volgende OPR- vergadering op 02-02 worden ook de besluiten van 

het bestuur meegedeeld.  

 

Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat niet iedereen de nieuwsbrief per mail 

heeft ontvangen. Hier wordt door Jacques aandacht aan besteed.  

 

De scholen uit de gemeente Dongen kunnen contact opnemen met Marie-

Louise Kerstens van het Driespan voor aanvragen AB. REC Midden-Brabant 

heeft toegezegd  dat de middelen AB worden overgedragen aan RSV Breda. 

Scholen hebben hierover een brief ontvangen.  

 

Ronald deelt mee dat hij voor zijn studie projecten gaat draaien. Misschien 

ook voor groeidocument. Juridisch kan dit samen gaan met zijn rol in de OPR.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.50 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 

 
Jack Tijs 
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bespreken onderwerpen melden bij de secretaris zodat hij 

dit kan meenemen bij de agendabespreking.  

 

 
 
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 

 


