
RSV BREDA EO 
Ridderstraat 34 
4902 AB Oosterhout (NB) 

 
 
 
 
Verslag OPR-vergadering 

 
Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

05-04-2018 Tessenderlandt 
Van Riebeecklaan 2 
4818 EB Breda 

  19.30 uur 21.30 uur 

 
Aanwezig: Jetske Bon, Dana Bouwknegt, Liesbeth Geers, Frank Hessels, Margot van Houwelingen, 

Tom Prooij, Rob Rasenberg (v.a. 20.45 uur), Arno van Roessel, Yannicke Rutters, Kerry-Ann 
van Wensen 

 
Afwezig: Christel van Aard, Johan Baselmans, Elise Hop, Minou Knepflé, Harold van de Pol, Jack Tijs 
 
Verslag: Tessa Langendoen 
 

1. Opening 
Margot van Houwelingen opent de vergadering om 19.30 uur. Zij deelt mede dat Christel van Aard 
voor langere tijd afwezig zal zijn.  
 

2. Verslag 16 november 2017 
Geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
- De uitnodiging voor de lezing HSP is toegevoegd aan de agenda. RSV Breda is samen met de KU 

Leuven een wetenschappelijk onderzoek gestart in 2016 en op 4 juni a.s. worden de 
onderzoeksresultaten gepresenteerd.  
Margot van Houwelingen vraagt of er ook een rapportage komt, zij kan niet aanwezig zijn op 4 
juni. Frank Hessels geeft aan dat het onderzoek nog door zal lopen, dus een rapportage zal er nu 
nog niet komen.  
 

4. Op weg naar een nieuw ondersteuningsplan 2018-2022 
Frank Hessels licht toe: afgelopen weken is RSV bezig geweest om bij verschillende groepen input 
voor het ondersteuningsplan op te halen. De sessie die heeft plaatsgevonden met schoolleiders en 
wethouders wordt nu herhaald met de OPR.  
In het lokaal hangen drie vellen. Op de eerste staat basisondersteuning/preventie, op de tweede 
extra ondersteuning/binnen en buiten de school en op de derde staat curatief/buiten de school, op 
weg terug. De leden van de OPR worden verdeeld in twee groepen en voor ieder vel wordt 
aangegeven wat er al goed gaan en wat er nog beter kan. (bijlage 1) 
Daarna worden ook de ambities geformuleerd en ingevoerd in de Mentimeter. Er wordt door de 
leden gestemd op de drie belangrijkste ambities. (bijlage 2) 
Als laatst wordt er via Mentimeter een woordwolk gemaakt. (bijlage 3) 



5. Verslag van de werkbijeenkomsten die achter ons liggen 
De grootste ambities voor de schoolleiders en besturen zijn de samenwerking met ketenpartners 
verbeteren, gepersonaliseerd leren en expertisedeling vergroten.  
Volgens Rob Rasenberg noemen zij ambities die zij zelf kunnen uitvoeren. Dana Bouwknegt beaamt 
dit, zij vindt dit ook geen taak van het samenwerkingsverband.  

 Yannicke Rutters vraagt zich af of gepersonaliseerd leren wel voor iedereen is weggelegd? Naar haar 
idee is dit niet gestructureerd maar kan het juist onduidelijk zijn voor de leerlingen. Liesbeth Geers 
reageert hierop: zij kent het Montessori onderwijs, volgens haar is het meer gestructureerd als 
Yannicke denkt.  

 
 De wethouders onderwijs en jeugd hebben als topambities: werken volgens 1 kind, 1 plan, 1 

regisseur, expertise clusteren op scholen en ‘geen getouwtrek meer’.  
 Margot van Houwelingen vraagt zich af of de wethouders de scholen kennen. Volgens haar moeten 

de wethouders eens worden uitgenodigd op de scholen.  
 
 De input is nu bij de groepen opgehaald en het ondersteuningsplan wordt nu opgesteld. Margot van 

Houwelingen vindt omdat het ondersteuningsplan het enige is waar de OPR instemmingsrecht 
heeft, dit niet in één avond moet worden afgewerkt. Margot van Houwelingen en Frank Hessels 
gaan op zoek naar twee nieuwe data, 12 juni komt te vervallen.  

 
6. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen meer en de vergadering sluit om 21.30 uur.  
 
 
 


