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RSV BREDA EO 
Ridderstraat 34 
4902 AB Oosterhout (NB) 

 
 

 

Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

20-06-2017 Tessenderlandt 
Van Riebeecklaan 2 
4818 EB Breda 

  19.30 uur 21.30 uur 

 
Verslag 
 

1. Opening en vaststelling agenda  
Margot van Houwelingen opent de vergadering om 19.30 uur.  
Salpie Dawood, Johan Baselmans, Minou Knepflé en Eugenie de Roij zijn afgemeld. Wij bedanken 
Eugenie en Salpie voor de samenwerking.  
Afwezig zonder kennisgeving zijn Vincent Heijboer, Fatima Tahib.  
Jack Tijs sluit later aan.  
 

2. Mededelingen 
-  Joan van den Heijkant wordt opgevolgd  door Maaike Hekerman. Zij blijft ook werken  voor 

het jeugdadviesteam West-Brabant. Zij wordt van 1 september tot 1 januari ingewerkt.  

 
3. Verslag van de laatste vergadering 

De naam van Anita Martens staat verkeerd in het verslag. 
Het verslag wordt na deze wijziging vastgesteld.  

 
4. Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag 2016 is nu compleet. Een externe accountant (ESJ Accountancy) heeft de 
jaarrekening gecontroleerd. 

  
Sinds de laatste versie is het volgende toegevoegd: 

 
 De financiële kengetallen (pagina 27 van het jaarverslag) 

Bij de vorige vergadering was Tom Prooij al verbaasd over de hoogte van de solvabiliteit.   Uit het 
verslag blijkt het getal in 2016 nog veel hoger te liggen: 96,1. Dit komt vooral omdat het samen-
werkingsverband op de balans niet veel  inkomsten heeft. Het samenwerkingsverband is meer een 
doorgeefluik van middelen die naar de scholen gaan.   

.  Margot van Houweling zou graag een toelichting op de kerngetallen zien, waaruit blijkt hoe de OPR-
leden deze kengetallen kunnen interpreteren.  Frank Hessels neemt dit mee. 

 
 De verantwoording van het ondersteuningsbudget (pagina 31 tot 34) 
 Op pagina 32 zijn 10 categorieën te zien. Het ontvangen budget wordt door de schoolleider over 

deze categorieën verantwoord.  
 Frank Hessels noemt deze verantwoording nog een defensieve manier van uitgeven. Innovatie is 

nog geen prioriteit  bij de schoolleiders. We hopen dat de schoolleiders  zich meer hierop gaan 
richten.  
Een voorbeeld van innovatie is de samenwerking tussen Het Brederocollege en Munnikenheide 
College Rucphen. Hier maakt het Munnikenheide College het mogelijk voor leerlingen van het 
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Brederocollege om praktijkexamens te kunnen doen. We zouden graag meer van dit soort acties 
zien.  

 
 Yannicke Rutters vraagt wat er wordt bedoeld met pareltjes (pagina 34). Frank Hessels reageert dat 

dit onderdelen zijn waar scholen iets van elkaar kunnen leren.  
 Een voorbeeld hiervan: scholen als Newman, Graaf Engelbrecht en Dongemond College: zij willen 

met behulp van een overeenkomst tussen school, leerling en ouders het mogelijk maken toch door 
te stromen naar het examenjaar. Vandaag zijn de resultaten van Newmancollege bekend: van de 18 
leerlingen die deze kans kregen, zijn er al 11 geslaagd en 5 kunnen er via de herkansing nog slagen. 
Een mooi resultaat! 

 
 In hoofdstuk 7.6 van het jaarverslag is te zien dat het RSV minder inkomsten van lwoo heeft dan wat 

aan de scholen uitgekeerd wordt. Dit komt omdat het lwoo-budget gebaseerd wordt op het per-
centage lwoo-leerlingen  op 1 oktober 2012. In de jaren hierop is het aantal lwoo-leerlingen 
gestegen. Dit is te verklaren: Dongemond College heeft na 2012 een lwoo-licentie ontvangen en ook 
de vluchtelingenstroom zorgt voor een hoger aantal. 

 Lwoo is een onderwerp dat veel aan bod gaat komen, volgend schooljaar.   
 Het samenwerkingsverband kan er voor kiezen de criteria voor lwoo aan te passen en eigen beleid te 

voeren. Hier wordt nu nog niet voor gekozen.  
 

5. Jaarverslag 2016 van de OPR 

De OPR wordt gekozen door de leden van de medezeggenschapsorganen van de deelnemende 

scholen. In het Jaarverslag 2016 doet de OPR verslag van haar werkzaamheden, in eerste instantie 

aan de medezeggenschapsorganen, maar uiteraard ook aan overige geïnteresseerden. Het 

document wordt ook gepubliceerd via de website (tabblad ondersteuningsplanraad). 

Er zijn tijdens de vergadering geen vragen of opmerkingen over het verslag.  Tikfoutjes worden 
apart doorgegeven. 
 

6. Samenstelling OPR  2017-2018 

In de personeelsgeleding: Elise Hop, Kerry-Ann van Wensen, Yannicke Rutters, Tom Prooij, Liesbeth 
Geers, Christel van Aard, Margot van Houwelingen en Jack Tijs. Dit blijft komend schooljaar 
ongewijzigd.  
Leerlinggeleding: alle leerlingen zijn geslaagd. Newman heeft een nieuwe kandidaat kunnen vinden: 
Diana Bouwknegt. Zij zal per e-mail benaderd worden op ze zitting wil nemen in de OPR.  
Oudergeleding: in 2017-2018 vooralsnog Harold van der Pol en Minou Knepfé. 
 Anita Martens en Eugenie de Roij nemen afscheid.  
 
Dit betekent dat er geen vacatures zijn in de peroneelsgeleding, waarschijnlijk drie vacatures in de 
leerlinggeleding en twee vacatures in de oudergeleding.  
 
Via de scholleiders zullen alle medezeggenschapsorganen benaderd worden met het verzoek deze 
vacatures meer bekendheid te geven. Wellicht zijn er bij de eigen verkiezingen mensen buiten de 
boot gevallen die wellicht interesse hebben lid te worden van de OPR. 
In  die e-mail kan tegelijkertijd het Jaarverslag 2016 worden aangeboden. 
  
In schooljaar 2017-2018 vergaderen we op donderdag 21 september, maandag 13 november, 
woensdag 24 januari, donderdag 5 april en dinsdag 12 juni.  
 

7. Rondvraag 
Geen vragen of opmerkingen. 
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8. Sluiting 
De voorzitter Margot van Houwelingen wenst alle geslaagden succes met de nieuwe opleiding. 
Anita Martens wordt bedankt voor haar inzet. Zij bedankt ook iedereen voor het zinvolle jaar en 
wenst iedereen een fijne vakantie toe.  
 
Sluiting om 20.10 uur. 
De avond wordt afgesloten met een drankje in de personeelskamer van Tessenderlandt. Daar sluit 
ook Jack Tijs nog bij aan. 


