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POVO-VERGADERING

29 JANUARI 2015

S.G. DE OVERLAAT
11.00 UUR

Aanwezig: Leo Swaans, Sander Buiks, Petra Timmermans, Marie-Antoinette Megens, Masja de
Kok, Adri Buijs, Kees Willemse, Nick de Lange , Lida Spuijbroek, Ronald Nijssen, Ton Milatz,
Saskia Jessen, Jaco Vleugel
Afwezig: Frans van Buul , Kees Hamers, Jean Willems, Ben Verbruggen
1. Opening
De vergadering wordt geopend door Leo Swaans met een woord van welkom aan alle
aanwezigen.
2. Notulen 9 oktober 2014
Akkoord
3. Vaststellen agenda/mededelingen
De volgende AB-vergadering is op 9 april, in de agenda staat dat in de voetnoot nog fout.
4. Ingekomen stukken
Brief inspectie: De inspectie van het onderwijs heeft het Advies betreffende de overgang
PO-VO (Toetsbesluit juni 2014) over het algemeen positief beoordeeld. Zij heeft
commentaar op het onderdeel Bespreekgevallen en geeft aan dat het schooladvies van de
basisschool hoe dan ook bindend is. Wij moeten dat onderdeel binnen 4 weken aanpassen.
De vergadering spreekt af dat in het stuk de alinea Bespreekgevallen wordt weggehaald.
Bij de informatievoorziening aan de aangesloten scholen zullen de bij de brief gevoegde
wettelijke stukken ter informatie worden toegevoegd.
5. Evaluatie voorlichtingsbijeenkomsten november 2014
Waalwijk/Sprang-Capelle/Waspik  SG de Overlaat
3 en 4 nov. 2014
De bijeenkomsten waren oké; 2e avond was duidelijk drukker, maar daar is niet veel aan
te doen.
Gemeente Aalburg
 W. v. Oranje College W&A 10 nov. 2014
Heel druk. Ouders weten niet altijd welke voorlichting ze willen volgen.
Gemeente Loon op Zand
 Van Haestrechtcollege
11 nov. 2014
Heel druk vooral bij 1e gedeelte, daarna gaan mensen naar huis.
Gemeente Heusden
 d’Oultremontcollege
17 en 18 nov. 2014
Er waren wat minder bezoekers. Niet alle ouders bezoeken de avond. Heel goed dat de
groepsleerkrachten van groep 8 aanwezig zijn. Die kunnen waar nodig de leerlingen en
ouders aanwijzingen geven.
Leerlingen voor MET PRO

15 jan. 2015
Doen dit sinds 3 jaar, er is een behoefte aan. Ouders weten nog niet of het VMBO-basis
dan wel praktijkonderwijs wordt.
Algemeen: veel (ouders van) leerlingen uit groep 7 zijn al aanwezig. Verder weten ouders

en leerlingen niet altijd welke voorlichting ze willen volgen. Het werkt goed dat de
basisschool een voorlichtingsavond geeft voordat de POVO-avonden plaatsvinden
waardoor al enige duidelijkheid bij ouders en leerlingen bestaat. Ook de aanwezigheid van
de docenten van groep 8 is nuttig.
6. Evaluatie POVO-najaarsactiviteit op 30 oktober 2014
Thema: Passend Onderwijs, we zijn op weg!
Goed bezocht, goed onderwerp. Groot stuk ging over VAT, maar Miek Ebben was er niet,
dat was jammer. Contacten in kleine groepen waren heel goed. Daaruit kwamen veel (97)
suggesties. Lijst wordt doorgestuurd en geagendeerd voor het voorjaarsoverleg.
7. Evaluatie Open Dagen 2015

Willem van Oranje College Wijk en Aalburg
wo.7 jan. + za. 10 jan. 2015
druk op zaterdag, op woensdagmiddag liep de belangstelling wat terug.

Walewyc mavo
do. 8 jan. 2015
voor het eerst in het nieuwe gebouw, heel veel bezoekers, normaal rond 300, nu over de
400. Goed ontvangen.

D’Oultremontcollege
di. 13 jan. 2015
1450 vorig jaar nu 1650. Veel belangstelling, waar de leerlingen zich voor 2 soorten doeavonden konden inschrijven. Tevreden.

Dr. Mollercollege
wo. 14 jan. 2015
Heel tevreden, goede opkomst, positief, goede sfeer.

Van Haestrechtcollege
vr. 16 jan. 2015
Geen info omdat Jean Willems niet aanwezig is.

SG De Overlaat
za. 17 jan. 2015
Geslaagd, 1500 bezoekers. Ook veel van groep 7.

Willem van Oranje College Waalwijk
wo. 21 jan. 2015
’s middags 550, ’s avonds 1070. Heel goede open dag.

Prinsentuincollege Andel
za. 24 jan. 2015
moet nog plaats vinden

(MET Praktijkonderwijs
do. 29 jan. 2015 open dag/avond)
moet nog plaats vinden
8. Financiën
Nick geeft een toelichting op het jaaroverzicht 2014 en de begroting 2015. Masja de Kok
en Marie-Antoinette Megens vormden de kascontrolecommissie en gaven hun
goedkeuring. De penningmeester kreeg een schouderklopje.
De middelen die POVO op de bank had, worden opgemaakt. Daarom is voor 2014 en 2015
geen bijdrage gevraagd. Vanaf 2016 komt het geheel ten laste van het
samenwerkingsverband.
9. Vakantierooster 2015-2016
Het definitiever rooster staat op www.onderwijsbrabant.nl. Er is ten gunste van het
basisonderwijs nog een wijziging toegevoegd (ontstaan door het schrikkeljaar).
10. Concept jaarplanning 2015-2016
Wordt aangepast en gepubliceerd.
11. Voorstel betreffende kennisgeving uitslag eindtoets
Doordat de eindtoets P.O. verlaat is, kunnen de uitslagen daarvan niet meer in het D.O.D.
worden opgenomen. De vergadering bespreekt de redactie van het formulier dat het DB
heeft voorgesteld om de uitslag van de eindtoets in door te geven. In overleg met de
vertegenwoordigers van het basisonderwijs zal het formulier definitief worden gemaakt.
Omdat de uitslag van de eindtoets in mei binnenkomt, spreken we ook af dat middels dit
formulier een eventuele herziening van het schooladvies wordt doorgegeven. De
basisscholen versturen het formulier uiterlijk 31 mei.
Door de ontstane situatie zal het voorkomen dat er ouders zijn die hun kind op meer
scholen inschrijven. Dat is nu dus zo.
12. Aanpassing gegevens website:
Het DB heeft de website van POVO geactualiseerd. Ook de verschillende brieven zijn
aangepast.

13. Voorstel vergaderdata POVO 2015-2016
DB: donderdag
11.00 uur
WvOC Waalwijk
AB: donderdag
11.00 uur
Overlaat

24 september, 14 januari, 24 maart
8 oktober,
28 januari, 7 april

14. Rondvraag
Geen der aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag.
15. Sluiting om 12.15 uur.

Vergaderdata 2014/2015
DB: donderdag
11.00 uur
AB: donderdag
11.00 uur

WvOC Waalwijk
Overlaat

25 september, 15 januari, 26 maart
9 oktober,
29 januari, 9 april

