POVO

Overlegorgaan Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs
(in de gemeenten: Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk)
secretaris:
Jaco Vleugel
postadres:

de Gaard 4
5146 AW Waalwijk
Tel. 0416 - 333069
Fax 0416 - 344499
E-mail: j.vleugel@wvoranje.nl

AGENDA
PLAATS:
TIJD:

POVO-VERGADERING

S.G. DE OVERLAAT
11.00 UUR

1 NOVEMBER 2018

1. Opening
2. Notulen 5 april 2018 (zie bijlage)
3. Vaststellen agenda/mededelingen
- Brochure “Naar welke school” is gereed / zie POVO-website
4. Ingekomen stukken
Brug naar de brugklas (zie bijlage); voorstel van het DB is dat de Waalwijkse scholen dit
onderwerp oppakken omdat POVO een groter gebied bestrijkt dan alleen de scholen in
Waalwijk.
5. Financiën (zie bijlage)
Vaststellen begroting
6. Aantal schoolverlaters en uitstroomcijfers 2018 (zie bijlagen ter info)
7. Advies Vakantierooster 2018/2019 (zie bijlage)

Mededelingen
Bij de planning van de meivakantie zijn de leden van het BOV afgeweken van het advies van het
ministerie aangaande de tweede week meivakantie. Het ministerie had eerder geadviseerd om naast
de reeds vastgestelde week van 27 april tot en met 1 mei (week 18) bij de keuze voor twee weken
meivakantie de week van 4 mei tot en met 8 mei (week 19) daar aan toe te voegen. Echter het College
voor Toetsen en Examens heeft bij het vaststellen van het examenrooster 2020 examens gepland op 7
en 8 mei. Deze dagen vallen in week 19. De scholen voor VO kunnen week 19 dus niet (volledig)
opnemen in hun vakantieplanning. Daarnaast plannen veel VO-scholen in de dagen voorafgaand aan
de examens activiteiten om hun examenleerlingen in de zogenaamde “examenmodus” te zetten.
Dit alles heeft ons doen besluiten om, wetende dat basisscholen hier mogelijk om hen moverende
redenen van gaan afwijken, het advies uit te brengen om week 17 te koppelen aan de reeds
vastgestelde week meivakantie.
8. Terugblik POVO-Startbijeenkomst op 20 september 2018
Verslagen; conclusies en aanbevelingen (zie bijlage)
9. Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
(zie bijlage)
Vertegenwoordiger(s) POVO in de werkgroep doen verslag.
10. Evenredige vertegenwoordigen binnen AB-POVO
Binnen het bestuur van POVO zijn alle scholen voor v.o. vertegenwoordigd terwijl van de
basisscholen een vertegenwoordiging per gemeente bestaat. Is die verdeling juist?
11. Voorlichtingsbijeenkomsten

aanvangstijd altijd 19.00 uur: stand van zaken

Waalwijk/Sprang-Capelle/Waspik
Gemeente Aalburg
Gemeente Loon op Zand
Gemeente Heusden






SG de Overlaat
W. v. Oranje College W&A
Van Haestrechtcollege
d’Oultremontcollege

5 en 6 nov. 2018
12 nov. 2018
13 nov. 2018
19 en 20 nov. 2018

12. Rondvraag
13. Afsluiting
Lunch wordt verzorgd door leerlingen van de Overlaat.
Vergaderdata POVO 2018-2019
DB: donderdag
11.00 uur
AB: donderdag
11.00 uur

WvOC Waalwijk
Overlaat

4 oktober, 17 januari, 14 maart
1 november, 7 februari, 4 april

