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POVO-VERGADERING

9 APRIL 2015

S.G. DE OVERLAAT
10.30 UUR

Aanwezig: Leo Swaans, Sander Buiks, Marie-Antoinette Megens, Masja de Kok, Adri Buijs, Nick de
Lange , Lida Spuijbroek, Ronald Nijssen, Ton Milatz, Saskia Jessen, Frans van Buul , Jean Willems,
Ben Verbruggen, Jaco Vleugel
Afwezig: Petra Timmermans, Kees Hamers
1. Opening
wordt verrichtdoor Leo Swaans.
2. Notulen 29 januari 2015 (zie bijlage)
worden ongewijzigd gearresteerd.
3. Vaststellen agenda/mededelingen
BOV: vakantierooster 2016/2017 komt in oktober; dat heeft te maken met het aantal
dagen voor VO betreffende een 2e week in de meivakantie.
4. Ingekomen stukken
- brief inspectie 17-03-2015 (zie bijlage)
- brief staatssecretaris 05-03-2015 (zie bijlage)
5. Evaluatie aanmeldingen
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(geen VAT-lln aangemeld) - positief; alleen
ha- of vwo-advies ingeschreven. Alle lln zijn
op goede niveau ingeschreven.

Van Haestrechtcollege
(1 VAT-lln aangemeld); heel blij met de
aanmelding; ze komen (juist ook) vanuit
Waalwijk bewust vanwege het concept naar
de school.

Walewyc
(2 VAT-lln aangemeld); dit zijn er boven
verwachting veel, het worden dus 6 klassen.
Er zullen nog wel wat aanpassingen komen.

d’Oultremont College
geen VAT-lln aangemeld; de school heeft
besloten om komend schooljaar geen BK aan
te bieden; 14 lln hadden zich daarvoor
aangemeld. Zeven leerlingen krijgen met een
positief advies van de basisschool een kans
in 1 GT, 7 andere leerlingen zijn elders

geplaatst. Binnenkort is er meer duidelijkheid
over de toekomst van de afdeling vmbo BK.

Overlaat
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spannend vanwege het hoge aantal
aangemelde VAT-lln (20-30). Heel tevreden
over de aanmelding. Krijgt de laatste jaren
wel meer aanmeldingen van lln met lager
IQ. Isde advisering dan wel juist?

Prinsentuin
(5 VAT-lln aangemeld) – tevreden, de school
was onzeker over wat kon worden verwacht
omdat de prognoses door de omgeving
onduidelijk en lastig zijn.

MET
Dit is een heel vroege meting, pas in de
zomervakantie is er duidelijkheid. Stelt de
vraag op grond waarvan lln naar LWOO dan
wel praktijkonderwijs gaan. De school gaat
zich meer bemoeien met Rebound. Is daar
projectleider van.

Willem van Oranje - Wijk en Aalburg
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(5 VAT-lln aangemeld). De aanmelding is
minder dan vorig jaar. Er is een
golfbeweging, komt ook doordat het aantal
lln van de bekende toeleveringsscholen
terugloopt.

Willem van Oranje – Waalwijk
(6 VAT-lln aangemeld). Goede aanmelding

De secretaris zal in mei bij de VO-scholen nagaan of er na de uitslag van de Cito een
heroverweging (en opwaardering) plaats heeft gevonden en ook waarom.
Verder zal bij de contactpersoon van de inspectie navraag worden gedaan welke telling de
basis is voor de beoordeling van de leerresultaten van de PO-scholen, de telling in BRON
voor of na de Cito-uitslag.
6. Evaluatie POVO-najaarsactiviteit op 30 oktober 2014
Op het najaarsoverleg is een lijst met suggesties geproduceerd. Het DB heeft deze
teruggebracht tot het bijgaande overzicht.
Welk vervolg geven we hieraan?
Goed om te inventariseren hoe de warme overdracht is gegaan. Dat is een vraag voor
de directeuren PO - zij sluiten dit kort. In het najaarsoverleg van POVO komt dat punt
op de agenda.
De uitwerking wordt terugverwezen naar de achterban. Van hen wordt verwacht dat ze
zelf bepaalt wat ermee gedaan kan worden.
In het overzicht staat geen waardering van de suggesties (kwalitatief of kwantitatief).
Het zijn opmerkingen, maar het is goed om ze ter harte te nemen. Ze moeten niet in
een lade verdwijnen. Daarom zullen ze ook worden doorgestuurd naar het
Samenwerkingsverband.
Het is goed dat de afgevaardigden van de scholen voor v.o. apart bij elkaar komen om
suggesties over te nemen / te bespreken. Eventueel kan daaruit een apart
adviesgroepje gemaakt worden waar PO-scholen om raad kunnen vragen (alhoewel er
nu ook al bestaande lijntjes zijn)? Het is verder ook goed dat de VO-scholen de
formulieren delen die zij gebruiken bij de warme overdracht.
7. Tussentijdse evaluatie van de aanmeldingsprocedure PO-VO
De volgende zaken zijn nu al te vermelden:
- meesturen in D.O.D. van alle LVS-gegevens: grafieken en uitstroomprofiel uit LVS, ook
van midden groep 8
- gebruik van het adviesformulier met code uit D.O.D.
- belangrijk om de meest actuele tabel van CITO te gebruiken (niet meer ABCD maar I, II,
III, IV)
- De VO-scholen zullen nagaan op welke wijze zij aan de PO-scholen kunnen laten weten
in hoeverre de adviezen die de PO-scholen hebben gegeven na 3 jaar overeen komen met
de plaatsing. Dat zijn nuttige gegevens waar iedere basisschool wat aan heeft. Zo mogelijk

wordt hiervoor een zelfde format worden gebruikt. Dit punt wordt opgenomen in de
jaaragenda en komt aan de orde in de januarivergadering.
- Uit een reactie van o.a. de Hoef blijkt dat de Cito bij de entreetoets een verkeerde
berekening heeft meegestuurd. Het uitstroomprofiel is veel hoger dan het in werkelijkheid
is. In de bijlage staat daar de berekening van.
7.b Omgaan met dubbeladvies
Zie brief staatssecretaris, zie bijlage ‘website PO-raad/VO-raad’.
De vergadering spreekt af dat op zelfde voet (met een eenduidig advies) wordt verder
gegaan.
8. Organisatie Najaarsactiviteit POVO 22 oktober 2015
Welke ideeën zijn er? Koppeling praktijkonderwijs en BK-LWOO. Het is ook belangrijk om
na te gaan wat de grens is bij LWOO, praktijkonderwijs en IQ-grens.
Het blijft bij veel docenten PO onduidelijk hoe daarbij te adviseren. Daar leeft veel
onduidelijkheid. Het is dan ook nuttig om een onderwijskaart van de VO-scholen aan te
bieden met de soorten onderwijs. Ook belangrijk om hier de rol van het
Samenwerkingsverband in op te nemen.
Een werkgroep van POVO-leden zal de bijeenkomst voorbereiden. Moeten daarin ook
IB’ers van PO zitten?
Vanuit POVO zitten in het werkgroepje: Frans van Buul, Adri Buijs, Ton Milatz, Sander
Buiks en Ben Verbruggen. Ben neemt het voortouw, de plaats van overleg is de Overlaat.
9. Rondvraag
Jaco Vleugel: i.v.m. een toetsweek is het beter om de open dag van het Willem van
Oranje college te verplaatsen; dat wordt 27 jan 2016.
Verzoek van Sander Buiks van de Overlaat om samenwerking te zoeken met een P.Oschool die Taalrijk gebruikt. Advies om BS Baardwijk te benaderen – Verder een verzoek
om de zij-instroom VO-VO zo vroeg mogelijk te laten plaatsvinden. Liefst 2 weken voor
de sluiting van het schooljaar. Hoewel het een dringend verzoek is, is de uitvoering
lastig. Er zijn altijd persoonlijke omstandigheden.
10. Afsluiting
De lunch wordt verzorgd door leerlingen van de Overlaat.

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

