
   
Oosterhout: 3 februari 2015  

Ons kenmerk: MH-V009  

   

Aanwezig: Jack Tijs (voorzitter) Ronald Theuns, Ben Kusters, Marieke Muijs, July L ‘Ortye,  
 Martijn Louwerens, Femke van Roozendaal, Mona Boelhouwers, Marleen Baeten,  
Babette Rademakers, Jacques van den Born, Gerard Miltenburg 

Afwezig: Peter van der Linden 

Notulant: Marie-Louise Haers   

  

  

  

Verslag  3e OPR-vergadering RSV Breda eo OOK d.d. 02-02-15 
 
   

No: Omschrijving: Actie: 

 

   
1. Opening  

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

 

Gerard Miltenburg wordt ook opgenomen op de verzendlijst. 

 

 

 

 

 

2. Verslag 2
e
 OPR vergadering d.d. 14-01-2015. 

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

de notulist. 

 

Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt:  

3, de doorzettingsmacht is nog niet geregeld. De vraag is of dit nodig is. Voor 

de zomervakantie wordt hier geen besluit overgenomen.  

3, bekostiging Parelklas. Jacques heeft overleg gehad met de bestuurder en 

een voorstel hierover wordt gemaakt.  

3, solidariteit bij arrangementen lichte ondersteuning wordt uitgevoerd in de 

subregio Etten-Leur, Regio Land van Nassau en Oosterhout/Dongemond. 

INOS en Oosterhout gaan dit binnen de besturen afhandelen. Bij Dongen is 

het onduidelijk. Het wordt jammer gevonden dat er verschillen zijn in de 

uitvoering. Vanuit de OPR wordt de vraag gesteld of zij hier iets bij kunnen 

betekenen? Samenwerking kun je niet afdwingen en de hoop wordt 

uitgesproken dat iedereen tot inzicht komt om meer te gaan samenwerken. 

Er wordt gedacht aan de invoering van een certificering voor scholen op het 

gebied van kwaliteit.  

3, de werkplannen van de subregio’s kunnen worden aangeleverd van begin 

maart tot aan de zomervakantie.  

3, mantelovereenkomst. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor het 

gezamenlijk DB-overleg PO-VO. 

3, medisch protocol. De vraag is of dit is voorbehouden aan het SWV of het 

individueel bevoegd gezag. Op verzoek van het DB gaat Jacques argumenten 

op papier zetten waarom een gezamenlijk besluit een goed besluit zou 

kunnen zijn. 
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3, het gesprek met SMW is nog niet gepland.  

4, Ronald Theuns projecten zijn niet alleen voor zijn studie. 

 

3. Stand van zaken opvullen positie Esther Bliek. 

De volgende gekozen op de lijst is Benno Buunk. Afgesproken wordt dat Jack 

Thijs hem benaderd. Indien hij niet meer beschikbaar is dan wordt de 

volgende kandidaat op de lijst benaderd.  

 

 

4. Stand van zaken ondersteuningsplan.  
Besluiten vanuit laatste DB-vergadering:  

 Met ingang van 1 januari hebben Jacques en Marie-Louise meer uren. 
Verder is er extra administratieve ondersteuning vanuit REC 4 voor de 
invoer van leerling gegevens in AFAS.  

 Consequenties tripartiete overeenkomst. Het SWV heeft een 
inspanningsverplichting voor personeel. Gekeken wordt of een match 
gevonden kan worden tussen de juiste kwaliteit en het aanbod expertise 
personeel SO. Dit kan op basis van inhuren van permanent volume of in 
eigen dienst. De voorkeur gaat uit naar meerjarenafspraken voor het 
inlenen van deskundigheid van SO. Het SWV heeft in de 
ondersteuningsstructuur personeel nodig op alle schakelpunten. Deze 
expertise is nodig voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
in de voorbereiding voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring 
of ondersteuningsarrangement.  

 Kwaliteitszorg. DB gaat eind februari KPI’s bepalen. Het concept 
ondersteuningsplan wordt begin maart voor de bestuursvergadering 
geagendeerd. Na de DB vergadering begin maart wordt de OPR 
geïnformeerd. Uiterlijk medio april is het ondersteuningsplan definitief.  

 REC 2 heeft de toeleiding gedocumenteerd. Dit wordt niet opgenomen in 
OP. Er wordt wel naar verwezen. 

 Het projectplan voor de implementatie van het groeidocument is 
akkoord. Er worden drie ontwikkellijnen opgepakt: de technische 
realisatie van het groeidocument binnen de aanwezige 
leerlingenadministratiesystemen, opleiding van alle 
ondersteuningsactoren en intern begeleiders in het werken met het 
groeidocument en het organiseren van de inhoudelijke basis binnen de 
afzonderlijke basisscholen zodat het groeidocument ook aankomt bij de 
leerkrachten als resultante van het handelingsgericht werken. Tot die tijd 
is het vooral ervaring opdoen met het groeidocument.  

 

 

5. Uitdieping kwaliteitsmonitor: wat zijn de belangrijkste KPI’s. 

Na een discussie in 2 groepjes komt het volgende naar voren: 

 Er moet een samenhangend nut zijn.  

 Het eenvoudig houden, vanuit het natuurlijke proces. 

 Ouderbetrokkenheid. 

 Kwaliteit van de school. 

 Ondersteunend aan het budget. Inzet van middelen. 

 Uitvoering van de ondersteuning. Betrokkenen: leerkracht, ouders, 

bestuurders. 

 KPI moet objectief meetbaar zijn. Anders is het geen KPI, maar een PI.  

 Andere kwalitatieve trajecten in gang zetten.  

 Het moet geen afvinklijstje worden.  
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 Gedachten adopteren en naar handelen.  

 Objectief en naar menselijke maat.  

 Verantwoord sturing geven op de kwaliteitsverbetering.  

 Voor wie maak je ze?  

 Als je er veel hebt verlies je de focus.  

 Good practice als uitgangspunt.  

  

Afgesproken wordt dat de gemaakte aantekeningen worden gemaild naar 

Jacques, zodat hij dit mee kan nemen in het ondersteuningsplan.  

Jacques dankt iedereen voor deze discussie.  

 

6. Rondvraag en sluiting.  

Het Inspectierapport is ontvangen en afgesproken wordt dat Jacques dit mailt 

naar alle OPR-leden.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.40 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 

 


