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1. Opening  

Ronald Theuns heet iedereen van harte welkom voor deze vergadering.  

Jack Tijs sluit later aan.  

 

 

 

 

2. Verslag 4
e
 OPR vergadering d.d. 14-04-2015. 

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

de notulist. 

 

Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 

6, discussie basisondersteuning. Er is een instrument met kaartjes en vragen 

ontwikkeld voor de leerkracht om zo de extra ondersteuningsbehoefte van 

een leerling te kunnen vaststellen. Dit instrument is na zomervakantie 

gereed.  

 

6 OP. Mede naar aanleiding van de opmerkingen van de OPR is het OP 

aangepast. De aangepast versie OP en de verkorte versie OP staan nu op de 

website.  

 

 

3. Jaarverslag OPR schooljaar 2014-2015. 

Ronald en Jack Tijs hebben een gesprek over het jaarverslag OPR PO. Zij 

hebben hiervoor de versie van het VO als basis gebruikt. 

Het doel van een jaarverslag van de OPR is verantwoording af te leggen. De 

verslagen van de OPR worden ook op de website geplaatst.  

Na enige discussie over of het jaarverslag per schooljaar of per kalenderjaar 

moet worden opgesteld wordt vastgesteld dat het reglement OPR aan dat 

een jaarverslag per kalenderjaar moet worden opgesteld en vóór 1 april 

gereed moet zijn. Het jaarverslag moet worden overhandigd aan alle 

betrokkenen. Betrokkenen zijn MR-en, GMR-en en bestuur SWV RSV Breda. 

Indien het bestuur vragen heeft over het jaarverslag OPR kunnen deze door 

de aanwezige bestuurder tijdens de OPR-vergadering worden gesteld. Het 

jaarverslag OPR kan worden geplaatst op de website.  
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In het jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de besproken 

onderwerpen/ beleidsdocumenten en de speerpunten voor volgend 

schooljaar genoemd.  

Gezien dat het nu al juni is wordt afgesproken dat het jaarverslag 2014 wordt 

meegenomen in het jaarverslag 2015. Het jaarverslag loopt dan van augustus 

2014 tot december 2015. Het jaarverslag is dan in februari 2016 gereed.  

Bovenstaande afspraak wordt meegedeeld tijdens de informatie avonden 

(G)MR-en.  

 

Jacques vermeldt dat de mening van de OPR moet worden opgenomen in het 

bestuursverslag van het SWV. Hij verwoordt wat naar aanleiding van de 

notulen van vanavond in het jaarverslag  

Hij adviseert de OPR om de formele zaken van het jaarverslag OPR alvast te 

bespreken en op te nemen in een conceptjaarverslag.  

 

4. Jaarverslag bestuur: jaarrekening en bestuursverslag 
Het jaarverslag, zoals dat door het bestuur is vastgesteld, is als bijlage 

toegevoegd. Het SWV is verplicht om dit voor 1 juli aan te reiken aan DUO. 

Het bestuursverslag schrijf je voor het bestuur als toelichting op de 

jaarrekening. Het is feite een verslag van wat je als SWV hebt gedaan. Verder 

dient het om verantwoording af te leggen aan de wetgever die de subsidie 

verstrekt. De wet schrijft voor om het jaarverslag aan OPR voor te leggen. De 

mening over het jaarverslag van de OPR wordt opgenomen in het 

bestuursverslag.  

Dhr. Van den Born licht verder toe dat het SWV het 1
e
 jaar van zijn 

directeurschap zorgvuldig heeft gedraaid. Met de beschikbare middelen zijn 

alle kinderen bediend, er is geen kind en school tekort gedaan. Volgend jaar 

moet blijken of de scholen de middelen effectief en efficiënt hebben besteed. 

De besturen moeten hierover verantwoording gaan afleggen aan bestuur van 

het SWV. Na de vakantie wordt hiervoor een pilot opgezet voor een concept 

monitor bij een aantal besturen.  

In het 1
e
 jaar heeft het SWV met extreem lage overheadkosten (6%) gedraaid. 

In 2015 zijn sommige functies al in uren opgewaardeerd. De CTLV heeft alle 

LGF-beschikkingen omgezet naar een TLV. Geconstateerd is dat de nieuwe 

ondersteuningsarrangementen minder zwaar wegen op de begroting dan de 

oude LGF. Naar verwachting zal er geen terugloop zijn in het aantal leerlingen 

in het SO.  

 
Vanuit de OPR wordt opgemerkt wat de reden is dat er een eigen vermogen 

van € 575.000 is ontstaan. Dhr. Van den Born licht toe dat de bekostiging van 

een schooljaar is t min 1: op 01-10-13 waren er 380 leerlingen LGF. Nu nog 312. 

Verschil 68 maal 7ooo euro = € 476.000, -. Verder heeft men een extra budget 

ontvangen van € 3,98 per leerling compensatie AWBZ. De investering 

hiervoor was nog onduidelijk, dus het SWV heeft dit bedrag vastgehouden. 

Nu heeft het bestuur het besluit genomen om € 142.000, - uit te keren aan 

SO3 en SO4 voor extra zorg.  

De OPR geeft aan dat ze deze duidelijke uitleg opgenomen zou moeten 
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worden in het jaarverslag op blz. 7 in de toelichting op het resultaat. Dhr. Van 

den Born neemt deze opmerking van de OPR mee in de dialoog met 

belanghebbenden op blz. 9. 

De wet schrijft voor dat het jaarverslag per kalenderjaar moet worden 

opgesteld. De datagegevens van DUO zijn vroeg in het kalenderjaar nog niet 

bekend. Er is daarom gewerkt met verwachte kengetallen. De gegevens van 

scholen en Bron lopen niet gelijk. Besturen zelf geven de voorkeur aan een 

verslag op schooljaar.  

 
De OPR vindt het bestuursverslag duidelijk.  
 

 

 

J. van den Born 

5. Begroting schooljaar 2015-2016 

Het SWV is sterk aan het sturen op de verandering van de houding van de 

scholen. De begroting van dit schooljaar laat een klein positief saldo zien. 

Indien dit volgend schooljaar structureel blijkt te zijn, worden extra middelen 

overgeheveld naar de besturen en wordt de begroting 2016-2017 bijgesteld.  

De ondersteuningsorganisatie moet nog worden ingericht. Dus MJB is niet te 

scherp weggezet. Er is financiële ruimte voor eventuele calamiteiten. Het is 

nog onduidelijk hoe de leerlingenstromen gaan lopen.  

Op de vraag van de OPR of door deze voorzichtigheid mogelijk leerlingen niet 

voldoende krijgen wordt ontkend, omdat de middelen lichte ondersteuning 

rechtstreeks naar de schoolbesturen zijn overgemaakt. De plaatsing van 

leerlingen in het SO wordt betaald door DUO. Aanvragen voor een 

ondersteuningsarrangement moeten bij de CTLV worden ingediend. Zij 

beoordelen wat leerlingen nodig hebben en dit wordt betaald door het SWV.  

Tussentijdse verwijzingen na peildatum zijn opgenomen in de begroting.  

 

De OPR merkt op dat zij niet zoveel kan vinden van de begroting, omdat zij 

geen ervaringen, historie in cijfers tot beschikking heeft.  

De OPR wil graag de kwaliteitsmonitor zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. van den Born 

 

6. Afscheid Jan Aarts. 

Dhr. Aarts wordt wethouder in Zundert per 01-08-15. Dhr. Frank van Esch 

neemt voorlopig zijn taken over in het bestuur. Het DB zal nog een besluit 

nemen wie de nieuwe voorzitter wordt.  

 

Vandaag is een uitnodiging uitgegaan voor een afscheidsreceptie op 

donderdag 9 juli van 15.00 uur tot 17.00 uur bij INOS.  

Afgesproken wordt dat Ronald Theuns en Jack Tijs als afvaardiging van de 

OPR hier naar toe gaan. Een afscheidscadeau kan worden gedeclareerd bij 

het SWV.  

 

 

7. Diversen mededelingen Jacques. 

 Herbestedingsverplichtingen zijn contractueel geregeld. 

 6 juli is nog DB-vergadering over de inrichting van de 

ondersteuningorganisatie. Het is wel duidelijk welke personeelsleden 

hierbij zitten 
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 Het bestuur heeft een besluit genomen over het restant middelen van de 

tientjesregeling. Dit restant (€ 470.000, -) wordt toegevoegd aan 

reservemiddelen en besteed aan ontwikkelingsprojecten.  

 Het Treasurystatuut is vastgesteld. De middelen die we over hebben 

blijven in de algemene reserve op de bank staan en worden niet belegd.  

 De aansluiting van 2 scholen bij de stichting Uniek (De Peppel en de 

Bolderik uit Hank) van een  ander SWV  is contractueel rond. 

 Bij cluster 3 vindt een reorganisatie plaats van de Schalm, 

Openluchtschool en Liduina om zo te komen tot minder kosten door 

verdichting van de managementstructuur. De reorganisatie was een 

keuze van INOS en het SWV is in gesprek met INOS over welke 

bekostiging nu bij welke leerling hoort. Voor de OPR is het goed om hier 

kennis van te nemen. INOS wil hiermee een kwaliteitsslag maken.  

 Door de CTLV zijn feedbackavonden voor IB-ers gehouden. Deze 

bijeenkomsten zijn positief verlopen met een open dialoog. Er wordt 

geluisterd naar mensen uit het veld. De website RSV Breda wordt beter 

ingericht voor het downloaden van documenten. Het handboek IB wordt 

daar ook op geplaatste. Ook de portal wordt nog ingericht.  

 Gisteren heeft men een gesprek gehad met Parnassys. Het vertrouwen is 

er dat dit goed gaat. In september zitten het OPP en notities in 

Parnassys. 

 Niet alle aanvragen CTLV kunnen worden voor de zomervakantie in 

behandeling worden genomen. Scholen worden hiervan op de hoogte 

gesteld.  

 Het invullen van de nulmeting door scholen verloopt goed. Van de 143 

hebben nu 122 scholen gereageerd.  

 

8. Informatie bijeenkomsten MR en GMR.  

Femke heeft de vraag gekregen vanuit de MR wanneer er weer een avond 

wordt georganiseerd door de OPR. De vraag is of het zinvol is om als OPR, de 

MR en GMR van informatie te voorzien. En is een informatieavond dat de 

beste manier hiervoor? Vorig jaar zijn 4 avonden georganiseerd, die goed 

waren bezocht, maar toen was passend onderwijs voor iedereen nog nieuw.  

Afgesproken wordt dat eerst een behoeftepeiling wordt gehouden bij de MR 

en GMR. De uitkomst daarvan is bepalend of er avonden worden 

georganiseerd. Jacques van den Born wil op uitnodiging aansluiten bij een 

dergelijke avond.  

Femke, Peter en Jack gaan kijken welke vragen voor een behoeftebepaling 

gesteld kunnen worden. Alle leden denken hierover na en leveren dit voor de 

zomervakantie per mail aan bij Femke. Bij deze vragen wordt een toelichting 

gegeven wat de OPR het afgelopen heeft gedaan. De mail naar de (G)MR-en 

wordt na de zomervakantie verzonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allen 

 

Jack Tijs 

9. Planning data volgend schooljaar. 

De OPR heeft de volgende data vastgesteld: 

16 september 2015 - 20 oktober 2015 - 8 december 2015 - 28 januari 2016 –  

1 maart 2016 - 4 april 2016 - 9 mei 2016 - 23 juni 2016. 
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Afgesproken wordt de vastgestelde datum van 6 juli 2015 voor een extra OPR 

vergadering komt te vervallen. 

 

10. Rondvraag en sluiting.  

De portal op de website moet nog verder worden ingericht.  

 

Vanuit het SWV zijn er door lange files geen bestuurders naar de bijeenkomst 

op 5 juni in Utrecht van de PO raad geweest over Governance. Jack Tijs is wel 

geweest. De presentaties van deze dag zijn per mail ontvangen. Governance- 

toezicht is volgend jaar een hot onderwerp. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.35 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 
 

6. 140415.6 Optioneel (G) MR-en informatie avonden organiseren.  

 

Jack Tijs 

7. 230615.5 Presentatie kwaliteitsmonitor door J. van den Born  

    

8. .   

 


