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POVO-VERGADERING

S.G. DE OVERLAAT
11.00 UUR

2 NOVEMBER 2017

Aanwezig: Sander Buiks, Vanja Goosens, Saskia Jessen, Nick de Lange, Marie-Antoinette Megens, Jacqueline
van Meteren, Leo Swaans, Petra Timmermans, Ben Verbruggen, Rosanne Melfor, Ton Milatz, Frans van Buul,
Miriam Geboers, Arie van Vuuren, Monique aan den Boom, Jaco Vleugel (notulist)
Afwezig: Kees Hamers, Adri Buijs

1. Opening: als nieuwe leden stellen Miriam Geboers en Arie van Vuuren zich aan de overige
leden voor. Ook Monique aan den Boom stelt zich voor; zij is opvolgster van Ronald
Nijssen.
2. Notulen 6 april 2017 (zie bijlage)
akkoord; verder geen opmerkingen.
3. Vaststellen agenda/mededelingen
- Brochure “Naar welke school” is gereed, zie povo website
- Uitstroomcijfers 2017 zijn gereed, povo website
- In agenda noteren: etentje povo-bestuur bgv afscheid voorzitter. Donderdag 28 maart
2018 restaurant Overlaat: 17.15-17.30 inloop, eten bereid door leerlingen van de
Overlaat, ong. 19.30/19.45 einde
4. Ingekomen stukken
niet
5. Voorzitterschap POVO / afgevaardigde POVO in het BOV
Voorzitterschap: meerdere keren al besproken, langer uitstel is niet gewenst
bij voorkeur zou iemand uit de p.o.-kringen voorzitter moeten zijn. Nadrukkelijk vraag
om met achterban te overleggen. Wellicht Scala?
-

Afgevaardigde Brabants Overleg Vakantieplanning (BOV)
Peter Sonnenberg volgt Leo Swaans daar intern als voorzitter op; Arie van Vuuren
neemt in BOV zitting namens POVO.

6. Financiën (zie bijlage)
Vaststellen begroting; om wat ruimer in de middelen te zitten is aan het
samenwerkingsverband iets meer ruimte gevraagd. Vergadering gaat akkoord met de
begroting.
7. Dubbeladvies en heroverweging 2017 (zie bijlage ter info)
Het dubbeladvies is een gegeven, maar het is nog niet echt duidelijk wat de nieuwe
minister gaat doen. Uit de opmerkingen op de vergadering blijkt wel nadrukkelijk dat de
heroverweging tot een flinke opwaardering leidt, met vaak een lastige puzzel om de
klassen in te vullen (en dat geeft druk aan het einde van de rit).
Het meerjarenverloop wordt op de site geplaatst.

8. Aantal schoolverlaters 2018 (zie bijlage ter info)
De totale schoolpopulatie in onze regio laat een daling zien van ruim 40 leerlingen voor het
komende jaar.
9. Advies Vakantierooster 2018/2019
2e week in mei en karnaval zijn lastig; POVO adviseert om het voorstel van het BOV
over te nemen.
Dat wordt 12 oktober in het BOV vastgesteld
Het voorstel wordt ter vergadering uitgereikt en toegelicht, daarna plaatsing op site
10. Terugblik POVO-Startbijeenkomst op 14 september 2017 / Placemat 2017-2018
Een scala aan opmerkingen wordt hierbij ongeordend weergegeven : De opkomst was erg
goed. Placemat was prima; iemand die ervaren is pakt het snel op, maar nieuwelingen
niet. Organisatie goed; maar kan de workshop doelgroepgerelateerd? Van een workshop
leer je meer dan van een presentatie. Weinig interactie bij de presentatie van de
placemat; jammer dat het vooral po-gericht was, moet meer vo-gericht. Bij ESIS kun je
niet afsluiten voordat alle gegevens binnen zijn, lastig! Dat kan bij Parnassis wel. Placemat
was goed, maar de workshops spraken minder aan. De ontmoeting met elkaar is sterk,
workshops waren wisselend; deze middag er wel in houden. Er waren veel opmerkingen
vanuit p.o. Het is wenselijk dat er meer uitwisseling komt voor informatie van v.o. naar
p.o.; daar ontbrak de tijd wel aan. En kan het gesprek tussen po en vo beter
plaatsvinden? Info kun je ook via een nieuwsbrief kwijt. De presentatie in de aula werd
vooral bepaald door een te assertief publiek dat te weinig ruimte gaf aan Danielle niet aan
Jos. Idem, het publiek was niet erg vriendelijk; het wilde zich vooral profileren. Het is dus
goed als tevoren met de workshopleiders overlegd wordt hoe de verwachting is. Niet voor
alle scholen was er veel te halen. Nagaan of er genoeg behoefte is voor iedereen. De
workshops waren onvoldoende. De workshops waren minder interactief. Er speelt heel veel
aan vernieuwing in het vo. Maar moeten de docenten van het po dat ook allemaal weten?
Dus zullen we ons meer moeten richten op doelgroepdifferentiatie. Het leek vooral gericht
op het vo. Dat willen we juist niet, maar blijkbaar is dat niet bij iedereen zo overgekomen.
Een workshop is geen centrale presentatie, er moet veel meer ‘work’ zijn; maak de
invulling meer inhoudelijk. Werkgroep geeft ook aan dat de po-scholen geïnteresseerd zijn
in wat de vo-scholen aan begeleiding bieden. Daarom een voorstel om het
ondersteuningsprofiel van de vo-scholen op de website van povo te plaatsen. Dit wordt
eerst kortgesloten met het Samenwerkingsverband. Streven om dit voor 1 december te
doen. De werkgroepleden worden bedankt. De placemoet zal niet ieder jaar opnieuw
worden uitgegeven. De placemat wordt op de site geplaatst waarna scholen hem zelf
fysiek kunnen maken.
11. Notitie Werkgroep POVO (zie bijlage)
Nadat POVO is ondergebracht bij de beide samenwerkingsverbanden was het nodig om
onze organisatie en werkwijze te borgen. De bijgevoegde notitie Werkgroep POVO is
daarvan het resultaat. In een tweetal gesprekken met de directeuren SWV PO en VO is
gesproken over de juiste beschrijving en borging.
De notitie wordt met enkele redactionele wijzigingen vastgesteld. ISK en Willemwijs
toevoegen en juiste namen bij Van Haestrechtcollege en Prinsentuin.
12. Voorlichtingsbijeenkomsten aanvangstijd altijd 19.00 uur: stand van zaken
Waalwijk/Sprang-Capelle/Waspik
 SG de Overlaat
6 en 7 nov. 2017
Gemeente Aalburg
 W. v. Oranje College W&A
13 nov. 2017
Gemeente Loon op Zand
 Van Haestrechtcollege
14 nov. 2017
Gemeente Heusden
 d’Oultremontcollege
20 en 21 nov. 2017
13. Rondvraag
Moeten de eindtoetsgegevens door de po-scholen wel of niet worden opgestuurd? Jawel
v.o. stelt daar nog steeds prijs op. Verder is de eindtoets ook wettelijk verplicht.
Aangegeven wordt dat de timing van de MET anders loopt, bs willen soms met de hele
groep 8 komen kijken, dat geldt vooral voor de SBO-scholen. Op de voorlichtingsavonden
stond de MET vooral met een stand. Soms is het veel drukker. Er is nu een kleine ruimte
indien nodig.

De onafhankelijk adviseur vraagt of er behoefte blijft voor zijn persoon? De vergadering
geeft een duidelijk instemmend antwoord. POVO heeft daar echt behoefte aan. Het is ook
juist nuttig dat hij onafhankelijk is.
Willen de bestuursleden doorgeven of ze op het etentje ten afscheid van Leo aanwezig zijn
op 28 maart?
14. Afsluiting
De lunch wordt verzorgd door leerlingen van de Overlaat.
Vergaderdata POVO 2017-2018
DB: donderdag
11.00 uur
AB: donderdag
11.00 uur

WvOC Waalwijk
Overlaat

4 oktober, 18 januari, 16 maart
2 november, 8 februari, 5 april

