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Notulist:
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1. Opening
Margot van Houwelingen opent de vergadering om 19.30 uur.
Arno van Roessel is vandaag aspirant-lid en stelt zichzelf voor. Arno is vader van twee kinderen: een
dochter in groep 8 en een zoon in klas 2 van het Dongemond College. Hij is voorzitter van de
ouderraad, neemt deel aan de GMR van Delta Onderwijs en de klankbordgroep van Dongemond
College.
2. Verslag van de laatste vergadering
Margot van Houwelingen meldt dat ze contact heeft gehad met De Nassau en daar de vraag
weggelegd of er leerlingen zijn die willen deelnemen aan de OPR. Hier hoort zij nog van.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
- Regionale afspraken tussen primair en voortgezet onderwijs rondom de aanmelding van
nieuwe leerlingen.
Het maken van deze regionale afspraken is van belang voor een goede overdracht van
leerlinggegevens. Het schooladvies van de basisschool is leidend: het vo moet op basis van dit
advies een leerling plaatsen. De eindtoets is verplaatst naar mei en dient als tweede gegeven
om het schooladvies te onderbouwen. Het voortgezet onderwijs heeft zorgplicht wanneer een
leerling wordt aangemeld en er een ondersteuningsvraag ligt. Er wordt gebruik gemaakt van de
Overstapservice Onderwijs (OSO) die garandeert dat de privacygevoelige informatie van de
leerlingen veilig overgedragen wordt.
In het verleden is gebleken dat niet altijd alle informatie overgedragen wordt, meestal doordat
ouders dat niet toestaan. Door nu een nieuw en uniform schooladviesformulier te introduceren
waarop een basisschool aan kan geven dat er vertrouwelijke informatie wel aanwezig is in het
dossier, maar dat dit niet gedeeld mag worden, wordt mogelijk voorkomen dat een vo-school te
snel een beslissing neemt over toelating.
De afspraken en informatie komen uiterlijk eind november op een speciaal daarvoor ingerichte
pagina op de website te staan.
-

Medewerking aan een lokaal thuiszitterspact door de samenwerkingsverbanden van
Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal en Waalwijk.
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Het ministerie heeft samen met de PO- en VO-raad een thuiszitterspact afgesloten. In reactie
hierop sluit RSV Breda samen met de aansluitende samenwerkingsverbanden een regionaal
thuiszitterspact af. Veel afspraken die zijn opgenomen in het pact bestaan al en worden nu
geformaliseerd. Ieder samenwerkingsverband maakt met de eigen gemeenten nadere
afspraken over de exacte uitwerking van de afspraken.
-

Ontwikkelingen binnen de rebound/opdc: locatie Mechelaarstraat is gesloten.
De Stichting Rebound heeft na het sluiten van het pand in Etten-Leur en Breda nu ook de laatste
locatie in Oosterhout gesloten. Rebound was in eerste instantie bedoeld voor leerlingen die
maximaal 13 weken uit hun school werden gehaald om aan gedragsverbetering te werken.
Uitgangspunt is steeds terugkeer naar de school van herkomst. De laatste twee jaren is
geconstateerd dat er steeds minder leerlingen werden geplaatst en de problematieken waren
vaak te zwaar. Een goed teken dat scholen kennelijk meer leerlingen zelf kunnen opvangen,
maar het vraagt wel om een wijziging in aanpak. Nu wordt het personeel van de Rebound
ingezet op de scholen, om daar leerlingen preventief te begeleiden, zodat extern plaatsen niet
meer mogelijk is.

4. Conferentie VO Breda
Dana Bouwknegt, aanwezige op de conferentie en leerling van Newmancollege licht het
agendapunt toe:
Op 26 oktober jl. is er een studiedag op Markenhage geweest voor de scholen van VO Breda.
Hiervoor zijn rectoren, docenten en leerlingen uitgenodigd. De middag werd geopend door Ronald
Huneman. De rector van Orion Lyceum, Rudy Schipperen, heeft ook een praatje gehouden over de
werkwijze van zijn school. Dana heeft zelf, samen met een oud-student, een presentatie gegeven
over het Technasium van het Newmancollege.
Na deze voorlichtingen is iedereen in groepen verdeeld om te praten over het onderwijs van de
toekomst. Het viel Dana op dat veel scholen terughoudend zijn in het delen van hun werkwijze.
Ondanks dit was het een leerzame middag.
De uitkomsten van deze dag worden meegenomen in het overleg van Building Breda. Frank Hessels
licht toe: de besturen van Bredase scholen zijn verenigd in Building Breda, waarin samen met de
gemeente nagedacht wordt over de inzet van de huisvestingsmiddelen in relatie tot kwalitatief goed
onderwijs. In samenwerking tussen de gemeente Breda en de scholen voor vo wordt er een
strategisch huisvestingsplan ontwikkeld.
5. Op weg naar een nieuw ondersteuningsplan 2018-2022
Frank Hessels licht het agendapunt toe: Passend onderwijs is ingevoerd op 1-8-2014. Bij het maken
van het eerste ondersteuningsplan (2015-2018) was er nog onvoldoende kennis van het effect van
Passend Onderwijs op de scholen. Op dat moment was het een kloppend ondersteuningsplan; maar
echt praktisch was het nog niet.
Voor het nieuwe ondersteuningsplan wordt met nadruk de inbreng van de scholen (de werkvloer)
gevraagd. De komende maanden gaan de schoolleiders in overleg met hun teams om de
verschillende aspecten van ‘ passend onderwijs’ te bespreken.
Deze informatie wordt door de schoolleiders gedeeld met het bestuur van het
samenwerkingsverband op een studiedag in februari.
Het valt Margot van Houwelingen op dat de periode nu tot februari erg kort is. Rob Rasenberg vult
aan dat het effect van Passend Onderwijs al langer moet spelen op de scholen, en dat er nu wel
genoeg tijd is om in gesprek te gaan hierover.
1 juli 2018 moet het nieuwe ondersteuningsplan bij de inspectie liggen. Frank Hessels hoopt de
volgende vergadering wat meer te kunnen delen over de grote lijnen van het ondersteuningsplan.
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6. De financieringsproblematiek van het samenwerkingsverband
Frank Hessels legt met behulp van een overzicht (zie bijlage) het bekostigingsmodel uit.
Het normatief budget is ongeveer 27 miljoen euro. Dit wordt vastgesteld op basis van
het aantal leerlingen op 1 oktober van het huidige jaar * budget lichte ondersteuning * budget
zware ondersteuning.
Deze budgetten LO en ZO per leerling zijn vastgesteld. Daarnaast komt er een budget lwoo-gelden
bij, vastgesteld op basis van het percentage lwoo-leerlingen op 1-10-2012.
Tenslotte wordt aan het beschikbare budget nog een vereveningsbedrag gevoegd.
Van dit totale beschikbare ondersteuningsbudget worden de kosten voor TLV vso, TLV pro en lwoo
overgemaakt naar die betreffende scholen. Dit gaat om zo’n 23 miljoen.
Er blijft dus ongeveer 4 miljoen over om ‘’vrij te besteden’’. Het grootste gedeelte (ruim 3 miljoen)
gaat naar de scholen; het ondersteuningsbudget. De overige gelden worden ingezet voor de
organisatie, bovenschoolse voorzieningen (denk aan Rebound, OPDC), specifiek vmbo (De Rotonde
en Christoffel) en projecten.
Het samenwerkingsverband wil bereiken dat er aan de onderkant zo veel mogelijk geld overblijft
(voor de scholen dus!). Dit is alleen te bereiken als er minder leerlingen naar bijvoorbeeld het vso
gaan, en naar een reguliere vo-school kunnen. Dit jaar is er een stijging in aantal vso-leerlingen.
Jack Tijs snapt dit wel: hij ziet binnen Driespan dat er juist meer leerlingen binnen komen met een
zwaardere problematiek.
Het schoolondersteuningsbudget: een schoolleider moet verantwoorden waaraan het geld wordt
besteed. De verantwoording wordt opgenomen in het jaarverslag van RSV Breda eo.
Rob Rasenberg vraagt zich af of scholen ook bij elkaar kijken, hoe het geld wordt ingezet. Frank
Hessels licht toe dat dit gebeurt door middel van een collegiale consultatie, twee of drie maal per
jaar.
De middelen lwoo gaan ingrijpend veranderen. Het nieuwe kabinet gaat hierover beslissen; dit kan
nog even duren. Er wordt verwacht dat de gelden lwoo naar de leerlingen uit de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg gaan.
7. Rondvraag en sluiting
De vergadering sluit om 20.55 uur.
We vergaderen dit schooljaar nog op woensdag 24 januari 2018, donderdag 5 april 2018, dinsdag 12
juni 2018.
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