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

VERSLAG POVO-VERGADERING
PLAATS:
TIJD:

9 OKTOBER 2014

S.G. DE OVERLAAT
11.00 UUR

Aanwezig zijn: Marie-Antoinette Megens, Nick de lange, Kees Hamers, Frans van Buul, Lida Spuijbroek,
Saskia Jessen, Jaco Vleugel, Sander Buiks, Ton Milatz, Ronald Nijssen, Leo Swaans, Jean Willems, Masja de
Kok, Ben Verbruggen, Ton Milatz, Lida Spuijbroek en Petra Timmermans
Afwezig is: Adri Buijs

1. Opening
Leo Swaans opent de vergadering, waarna iedereen zich voorstelt.
2. Notulen 10 april 2014 (zie bijlage)
Akkoord.
3. Vaststellen agenda/mededelingen
-De vergoeding voor de CITOtoets-afname kan nog door het PO aangevraagd worden bij
de betreffende scholen voor VO. Per geplaatste leerling kan € 7,60 gefactureerd worden.
(Dit is de laatste mogelijkheid).
-Het vakantierooster staat op de site Onderwijsbrabant.nl
-De uitstroomgegevens moeten nog door 4 scholen worden opgegeven, het overzicht komt
daarna snel naar de scholen toe.
-De brochure ‘Naar welke school’ is op de site vermeld en kan naar de ouders.
-In onze jaarplanning staat 13 mei voor berichtgeving van plaatsing aan de ouders (dan
wordt het bericht verstuurd). Volgend seizoen nieuwe goede planning maken. DB komt met
een voorstel voor de voorjaarsvergadering.
4. Ingekomen stukken
Geen.
5. Organisatie POVO-najaarsactiviteit op 30 oktober 2014 (zie bijlage)
Thema: Passend Onderwijs, we zijn op weg!
Locatie: de Overlaat
Toevoeging van Ben Verbruggen: vanuit NIVOS en KIND zijn er in Driebergen open
avonden. Nuttig, vooral de lezing van Jan Wiegers over toetsing en van Jo Hermans over
passend onderwijs.
6. Aanpassing schooladvies
(zie bijlage)
De nota wordt besproken. De vergadering accentueert een aantal zaken:
-de indruk bestaat dat niet bij alle docenten van groep 8 duidelijk is wat LWOO inhoudt;
-het belang van de warme overdracht is erg hoog;
-de centrale inschrijfavonden gelden niet voor het praktijkonderwijs;
-VAT en MET-PRO hebben hun eigen ritme, de toekomst zal duidelijk maken of die
termijnstelling zo moet blijven;

-de prioriteitsstelling en lay out in de onderbouwing van het advies (pt. 7 op pag. 8) krijgt
een andere volgorde;
-her en der zijn wat tekstuele wijzigingen aangebracht;
De nota zal worden aangepast en rondgestuurd.
7. Organisatie bezoek leerlingen van groep 8 aan het VO (proeflesjes voor individuele
leerlingen)
-Dr. Mollercollege - de proeflesjes zijn gepland op woensdag 19 november om 13.30 uur
voor de gemeente Waalwijk en voor het buitengebied op woensdagmiddag 10 december
om 13.30 uur.
-Van Haestrechtcollege - in tegenstelling tot voortgaande jaren geen open lessen in
schooljaar 2014-2015; nieuw zijn de proeflessen voor de leerlingen van groep 8 op de
woensdagmiddagen 4 februari en 25 februari 2015.
-D’Oultremontcollege - maandagmiddag 8 en dinsdagmiddag 9 december 2014.
-Walewijc mavo – 25 februari 2015 om 14.00 uur.
De scholen die volledige groepen 8 uitnodigen zijn niet vermeld.
8. Voorlichtingsbijeenkomsten aanvangstijd altijd 19.00 uur
Waalwijk/Sprang-Capelle/Waspik  SG de Overlaat
Gemeente Aalburg
 W. v. Oranje College W&A
Gemeente Loon op Zand
 Van Haestrechtcollege
Gemeente Heusden
 d’Oultremontcollege
Leerlingen voor MET PRO


3 en 4 nov. 2014
10 nov. 2014
11 nov. 2014
17 en 18 nov. 2014
15 jan. 2015

9. Open Dagen
Willem van Oranje College Wijk en Aalburg
Walewyc mavo
D’Oultremontcollege
Dr. Mollercollege
Van Haestrechtcollege
SG De Overlaat
Willem van Oranje College Waalwijk
MET Praktijkonderwijs
Prinsentuin Andel

wo. 7 jan. 2015 + za. 10 jan. 2015
do.
8 jan. 2015
di.
13 jan. 2015
wo. 14 jan. 2015
vr. 16 jan. 2015
za. 17 jan. 2015
wo. 21 jan. 2015
do. 29 jan. 2015
za. 31 jan. 2015

10. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
11. 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

