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4801 LG  Breda 
 
 

Verslag OPR-vergadering 
 
Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

26-03-2014 Mencia de Mendoza Lyceum   19.30 uur 21.30 uur 

 
Aanwezig: 
Jack Tijs Driespan 
Anita Martens, plv. voorzitter KSE 
Eugenie de Roij KSE 

Gerard Pruim Michaël/Mencia 
Harold v.d. Pol OLV Breda 
Toine Witters  KSE 
Gerard van Niel, secretaris  Mencia   

Christel van Aard OLV Breda 
Yannicke Rutters De Rotonde  
Kerry-Ann v. Wensen Liduinaschool  
Liesbeth Geers Newmancollege 

Ingrid Schoenmakers Munnikenheide College 
Margot van Houwelingen, voorzitter KSE   
Johan Baselmans Dagelijks bestuur 
Frank Hessels  RSV Breda e.o. 

  
Afwezig met kennisgeving:  
Marc Terpstra Stedelijk gymnasium 

 Jeanne Geerts       KSE 

1. Opening 

Voorzitter Margot van Houwelingen opent de vergadering met het melden van de afwezigheid met 

kennisgeving van Jeanne Geerts. Een dag later komt er ook een bericht van verhindering van Marc Terpstra. 

2. Ingekomen post: 

- Handreiking en checklist ondersteuningsplan is via Gerard Pruim ontvangen. 
- Ingekomen is een verzoek van het bestuur om deel te nemen in de benoemingsadviescommissie bij de 
werving van een directeur. Dit onderwerp wordt als apart agendapunt opgevoerd. 
 

3.  Verslag 25 februari 2014. 

Geen opmerking; daarmee is het verslag vastgesteld. 

4.  Benoemingsadviescommissie  

Johan Baselmans meldt dat er een vacature is voor directeur van het samenwerkingsverband. Die vacature is 
opengesteld voor personeelsleden in vaste dienst van een van de aangesloten besturen.   
Procedure wordt toegelicht: Er is voorzien in een benoemingsadviescommissie. Die bestaat uit 1 lid van het db 
als voorzitter (Johan Baselmans), 2 leden van het algemeen bestuur en de vraag van het db is of er zich ook 
twee opr-leden beschikbaar willen stellen. 



De tijdsinvestering is naar verwachting 2 , hooguit 3 dagdelen: ca. 4 gesprekken van 1 uur met de 
kandidaten, voorbespreking en nabespreking samen ook nog één dagdeel. Het voornemen is er om de 
procedure vóór de meivakantie af te ronden. 
De administratieve afhandeling (brieven verspreiden, uitnodigen, e.d.) gebeurt door het secretariaat van  
Johan Baselmans. 
 
Vraag of er bewust gekozen is voor een directeur? Ja, dat is een bewuste keuze. De directeur moet de 
uitvoeringsorganisatie aan gaan sturen. Na de aanstelling van een directeur  wordt  er overgegaan tot de 
werving van een Coördinator Indiceren en Arrangeren. Daarbij heeft de directeur ook een stem. 
 
Afgesproken wordt dat kandidaten voor de BAC zich per e-mail kunnen melden bij de voorzitter met een korte 
motivatie: MvanHouwelingen-Hoebink@k-s-e.nl. Graag uiterlijk vrijdag 28 maart. Zij zal zich verstaan met de 
secretaris en een keuze maken. 

 

5. Communicatie met de achterban 

Alle OPR-leden krijgen een inlog op www.rsvbreda.nl/vo. Dat geeft toegang tot een map waar alle agenda’s, 
notulen en bijlagen voor de opr-leden terug te vinden zijn. Vooralsnog zijn na het inloggen ook de mappen 
van andere gremia nog in beeld, hetgeen verwarrend kan zijn. Aan een oplossing wordt gewerkt. 
 
In het openbare gedeelte van de site zal een doorklikmogelijkheid komen naar ‘Ondersteuningsplanraad’. Daar 
wordt algemene informatie over de OPR gegeven en zal het meest recente goedgekeurde verslag van de OPR 
te vinden zijn. Daarmee voldoet de OPR aan haar plicht te achterban te informeren. Later zal besproken 
worden of de communicatie met de achterban uitgebreid moet worden. 

 

  

6. Ondersteuningsplan: 

Het ondersteuningsplan wordt behandeld vanaf hoofdstuk 4. De daaraan voorafgaande hoofdtukken zijn in de 
vorige vergadering behandeld. De voorzitter vraagt de leden om tekstfouten per e-mail door te geven aan het 
secretariaat (info@rsvbreda.nl), zodat de OPR zich vanavond bezig kan houden met de inhoud.  
Per paragraaf worden vragen beantwoord, onduidelijkheden toegelicht. Enkele kleinere tekstaanpassingen 
kunnen gedaan worden; op het moment dat het gaat om eventuele aanpassing van conclusies dan is dat niet 
mogelijk, omdat het OP door de besturen is vastgesteld en er OOGO is gevoerd. Dat soort aanpassingen 
worden gedaan in het bijgestelde OP dat over een jaar op tafel komt. 
  

7. Instemming 

Na de behandeling van het OP vraagt de voorzitter aan de leden of zij instemmen met het voorliggende 
ondersteuningsplan inclusief de kleinere tekstaanpassingen zoals vanavond besproken. 
Het betreft instemming voor één jaar. Volgend jaar zal er een bijgestelde versie voorgelegd worden waarin de 
grotere aanpassingen (zoals vanavond en vorige keer besproken) worden verwerkt. 
De OPR stemt unaniem in. Het daarvoor vereiste quorum is aanwezig. 
 

8. Rondvraag 

Volgende vergadering: dinsdag 10 juni 2014, 19.30 – 21.30 uur.  
Vacatiegelden: deze worden aan het einde van het schooljaar in 1 keer overgemaakt.. 
Tijdsvergoeding voor OPR-leden? Dat is aan ieder afzonderlijk schoolbestuur. Het RSV heeft daarin geen rol. 
Er zijn verschillende cao’s van toepassing. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen. 


