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1. Opening door dhr. Johan Baselmans. Hij heet allen welkom bij Tessenderlandt, een school met vier locaties 

en vandaag de plaats waar de eerste vergadering van de ondersteuningsplanraad wordt gehouden. 

Hij geeft het woord aan Loek Oomen, de voorzitter van het dagelijks bestuur. Deze memoreert de 
voorgeschiedenis: er is een klankbordgroep actief geweest die de statuten en het reglement voor de OPR 

mede heeft voorbereid. Vanuit die klankbordgroep is een kiescommissie actief geweest die de digitale 
verkiezingen heeft voorbereid. Ondanks de tijdsdruk waaronder de verkiezingen moesten worden 

georganiseerd heeft zich een groot aantal kandidaten gemeld. Bestuur is ook erg blij met het gegeven dat er 

drie leerlingen zich kandidaat gesteld hebben. De opkomst bij de verkiezingen was hoog. Dit geeft het bestuur 
veel vertrouwen in de betrokkenheid van de gekozenen. Hij spreekt de verwachting uit op eenzelfde 

constructieve manier te mogen samenwerken met de OPR. 
 

 



2. Kennismakingsronde 
 

Alle leden stellen zich aan elkaar voor en schetsen kort de motivatie/de rol van waaruit zij zich verkiesbaar 

hebben gesteld. 
 

3.  Vaststellen statuten, reglement en huishoudelijk reglement 
 

In de voorbereidende fase heeft de klankbordgroep samen met het bestuur concept-statuten en een concept-

reglement opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van een landelijk model dat door het Steunpunt 
medezeggenschap in overleg met de PO-raad en VO-raad is opgesteld. 

Opmerkingen n.a.v.: 
Statuut: 

1) Het statuut heeft een  werkingsduur van 4 jaar, OPR-leden hebben zitting voor drie jaar. 
Betekent dat er leden zijn die na 9 maanden lidmaatschap al moeten stemmen over een statuutswijziging? 

Antwoord: Art. 2, lid 2 geeft aan “uiterlijk” , dus  de OPR kan eerder aangeven het statuut te willen aanpas-

sen. Bovendien zal de samenstelling van de OPR wijzingen in de loop der jaren doordat leden het 
lidmaatschap moeten beëindigen, omdat de grond van hun lidmaatschap wegvalt. Bijvoorbeeld een ouder, 

waarvan het kind de school verlaat. 
2) Een voorstel om onderscheid aan te brengen in advies- en instemmingsrecht tussen de verschillende 

geledingen krijgt onvoldoende steun. 

 
Het statuut wordt vastgesteld. 

 
Reglement:  

1) Er wordt stilgestaan bij artikel 21, lid 1, het jaarverslag. De genoemde datum 1 april blijft staan. Hetb 
jaarverslag zal per kalenderjaar gemaakt worden; voor de eerste maal per 1-4-2015. 

2) N.a.v. artikel 19 (onderling overleg in het samenwerkingsverband): de OPR heeft een eigenstandig 

besluit te nemen. Het concept OP is besproken in besturenoverleg en in die zin ook steeds met de scholen 

zelf. Onderdelen ervan zijn met de verschillende gremia uitgebreid besproken. Eindverantwoordelijk 

schoolleiders worden in de nieuwe organisatie het belangrijkste adviesorgaan voor het bestuur om op die 

manier de betrokkenheid van de schoolleiders te waarborgen. 

 

Het reglement wordt vastgesteld. 
 

Huishoudelijk reglement: hier gaat de OPR zelf over. Voor reglement en statuut  is overeenstemming met 
bestuur nodig, over het huishoudelijk reglement gaat de OPR zelf. 

1) Het voorliggende model huishoudelijk reglement bevat enkele fouten; het lijkt overgenomen te zijn 

van een huishoudelijk reglement voor een GMR. Dus woordje ‘gemeenschappelijk” moet er uit. Evenzo het 
woordje ‘deelraad’. 

2) Art. 9, lid 1: voor 1 april (dus in de maand maart). 
3) In het huishoudelijk reglement wordt opengelaten of er een penningmeester moet komen. Lijkt nu niet 

nodig te zijn, wellicht in de toekomst. De hier bedoelde penningmeester gaat over de OPR, niet over 

de rol van penningmeester voor het RSV. 
 

De OPR vraagt het bestuur of er iemand van buiten de OPR kan komen om te notuleren, zodat alle leden “hun 
handen vrij hebben”? 

Het bestuur zegt toe dat er vanuit de ambtelijke staf capaciteit vrijgemaakt zal worden.   

 
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld. 

 
5. Verkiezing voorzitter en secretaris 

 
Nadat de statuten en het reglement zijn vastgesteld, treden beiden in werking. 

In artikel 25 in het concept-reglement is vastgelegd dat de OPR uit zijn midden een voorzitter, een 

plaatsvervangend voorzitter en een secretaris kiest. 
 

 



Op de vraag wie zich kandidaat wil stellen als voorzitter, meldt zich 1 kandidaat: Margot van Houwelingen. .  
Alle leden stemmen in met het voorstel  Margot van Houwelingen te benoemen als eerste voorzitter van de 

OPR. 

 
Als plaatsvervangend voorzitter  meldt zich Anita Martens. Ook zij krijgt het vertrouwen van de overige leden 

en is daarmee gekozen als plaatsvervangend voorzitter. Omdat OPR-leden geen school of bestuur  
vertegenwoordigen, is het geen probleem dat beide betrokken zijn bij dezelfde school. 

  

Als secretaris meldt zich na enige aarzeling Gerard van Niel. Ook hij krijgt het vertrouwen van de overige 
leden. En is daarmee benoemd als secretaris. 

  
Nu er een voorzitter is gekozen, draagt Johan Baselmans het voorzitterschap over aan Margot van 

Houwelingen. 
 

6. Het ondersteuningsplan 

 
Gezien de nog beschikbare tijd wordt het concept-ondersteuningsplan per hoofdstuk kort toegelicht. De leden 

wordt gevraagd kleinere tekstfoutjes e.d. per e-mail door te geven, zodat we ons vandaag kunnen beperken 
tot de hoofdlijnen.   

 

Frank Hessels loopt de hoofdstukken kort door. 
Kleine aanpassingen worden nog verwerkt in de conceptversie die de volgende vergadering voor zal liggen en 

die ook naar de gemeenten gaat voor het Op Overeenstemming Gericht Overleg. 
De nieuwe versie wordt meegestuurd met dit verslag. 

Naar aanleiding van dit agendapunt wordt de afspraak gemaakt de volgende vergadering te beginnen met een 
korte inleiding op de bekostiging. Er is door OCenW een wijziging aangekondigd op de bekostigingsgrondslag, 

waardoor het RSV nu nog niet weet over welke middelen het kan beschikken. Om die reden is in dit 

ondersteuningsplan ook nog geen begroting of meerjarenraming opgenomen. 
 

7. Rondvraag/vervolgafspraken 
 

De eerstvolgende vergadering is vastgelegd op 25 februari 2014, van 19.00-21.00 uur in een van de 

vergaderruimten van Tessenderlandt, Van Riebeecklaan 2 in Breda. 
Na afloop van deze vergadering zullen de voorzitter met plv. voorzitter en secretaris vervolgafspraken 

plannen.  
 

In de volgende vergadering zal het ondersteuningsplan hoofdonderwerp zijn. De nieuwe conceptversie zal niet 
ver afwijken van de nu voorliggende versie. Er komen geen andere stukken. 
  

De vergadering wordt kort na 21.00 uur gesloten. 

   

  

 


