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NOTULEN POVO-VERGADERING

AB

DONDERDAG 3 OKTOBER

2013

Afwezig met k.g.: Kees Hamers, Adri Buijs, Masja de Kok, Jan Peters.
Ronald Nijssen wordt vervangen door Kirsten Bos.
1. Opening
Jaco Vleugel (WvOC Waalwijk) aanwezig i.v.m. vervanging van Ria Rynja in AB en
secretariaat.
Welkom nieuwe leden: Marie Antoinette Megens, Saskia Jessen. Meer informatie op de site
www.overlegpovo.nl onderdeel “contact”.
Nick de Lange zal Jan Peters bedanken namens POVO.
2. Notulen 12 april 2012
n.a.v.: we wachten nog op de evaluatie van VAT (Verlengd Aanmeldingstraject) actie Miek
Ebben.
Er is twijfel of alle leerkrachten van groep 7 en 8 wel voldoende op de hoogte zijn van het
traject.
Notulen worden verder goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Geen.
4. Mededelingen
Website – jaarplanning 2013/2014
- verslag vergaderingen
- vakantierooster 2013-2014
- bestand schoolverlaters 2013/2014
let op de naamsverandering van enkele scholen!
Cito kosten: 7,80 euro per leerling. Vanaf oktober declareren tot uiterlijk 30 december 2013
Cito 2014 wordt nog mede betaald door de vo scholen.
Cito 2015 wordt niet meer mede betaald door de vo scholen. Dit in verband met het
verplaatsen van CITO-eindtoets naar het voorjaar. Hierdoor is deze toets niet meer van
toepassing op het oorspronkelijk advies.
Nog veel onduidelijkheden omtrent Cito, advisering, drempeltoets, OKR.
Vakantierooster 2014/2015: 23 okt. BOV vergadering, daar volgt vaststelling. Daarna
publicatie op de site van Onderwijs Brabant en op de POVO site.

5. Verslag gesprek met SWV PO en VO d.d. 18 september 2013
Notitie “Toekomst bestendig POVO”.
Wordt na tekstuele aanpassingen definitief vastgesteld en op de site geplaatst.
6. Voorlichtingsbijeenkomsten
Voorlichtingsavonden
contactpersoon
(ouders met leerlingen in groep 8,binnenkomst 18.45 uur aanvang 19.00 uur)
Waalwijk/Sprang-Capelle/Waspik  SG de Overlaat
4 en 5 nov. 2013 S. Buiks
Gemeente Aalburg
 W. v. Oranjecollege W&A
11 nov. 2013 L. Spuijbroek
Gemeente Loon op Zand
 dr. Mollercollege K’heuvel
12 nov. 2013 J. Willems/N. de Lange
Gemeente Heusden
 d’Oultremontcollege 18 en 19 nov. 2013 L. Swaans/K. Willems
MET PRO
16 jan. 2014 T. Milatz
(MET Praktijkonderwijs is met een informatiestand aanwezig in de aula van de scholen: de Overlaat,
WVOC Wijk en Aalburg en in Kaatsheuvel. Zij zijn aanwezig voor aanvang, tijdens de pauze en na
afloop van de voorlichtingsrondes.
MET PRO organiseert op 16 januari 2014 een informatieavond op de school zelf. Alle ouders van
schoolverlaters zijn hierbij van harte welkom).
De avonden zijn een POVO activiteit, dus VO scholen buiten het POVO gebied worden niet
uitgenodigd om op de voorlichtingsavonden “acte de présence” te geven. In Wijk en Aalburg wordt
de mogelijkheid behouden om een beperkt aantal VO scholen uit de regio uit te kunnen nodigen.
3 VO scholen uit Tilburg organiseren op eigen initiatief informatiebijeenkomsten voor ouders en
leerlingen van de kern Loon op Zand in “de Wetering”.
Frans van Buul zal namens po Vlijmen dit jaar i.s.m. een paar Bossche vo-scholen nog een
bijeenkomst mede organiseren. Vanaf 2015 wordt er naar gestreefd dit niet meer te doen, conform
de POVO afspraak. Bossche scholen zijn vrij zelf initiatief te nemen, zoal in Loon op Zand door de
Tilburgse scholen gebeurt.
7. Brochure “Naar welke school”
Info 2013/2014 zal geplaatst worden op de website.
8. Najaars-activiteit: “Masterclass Advisering”woensdag 13 november
aanvang 13.30 uur
Plaats: “de Wetering” Kaatsheuvel.

Het programma:
13.30 – 13.45 uur: inloop met koffie/thee
13.45 – 14.45 uur: deel 1 Masterclass
14.45 – 15.00 uur: pauze
15.00 – 16.00 uur: deel 2 Masterclass
Vanaf 16.00 uur: mogelijkheid voor ontmoeting, uitwisseling, een drankje
De middag is bedoeld voor alle betrokkenen die belast zijn met de advisering van het primairnaar het voortgezet onderwijs.
In deze Masterclass komen de volgende onderwerpen onder andere naar voren:
 Van Praktijkonderwijs tot VWO: de kenmerken, de toelatingseisen en het perspectief in het
voortgezet onderwijs
 De harde criteria: de leerresultaten en intelligentiegegevens in het basisonderwijs in relatie



tot het te geven advies
De zachte criteria: pedagogische en didactische kenmerken, de kind-factoren in relatie tot
het te geven advies

9. Rondvraag
Eugénie de Roy: zijn de toelatingscriteria van Wijk en Aalburg veranderd? Zij doet zelf
navraag.
Kirsten Bos: waar is de plaats om over het “rekenonderwijs” te spreken met elkaar?
Inbrengen in SWV po en vo.
Marie-Antoinette Meegens: waar worden inhoudelijke afspraken tussen po scholen
besproken? In het SWV po.
De vergadering wordt besloten met een heerlijk kopje soep + broodje geserveerd door
leerlingen van de Overlaat.
N.B.
Aan het AB zal worden toegevoegd Lida Spuijbroek, locatiedirecteur Willem van Oranje
College Wijk en Aalburg.

Vergaderdata 2013/2014
DB: donderdag 11.00 uur

WvOC Waalwijk
16 januari, 27 maart

AB: donderdag 11.00 uur

De Overlaat
30 januari, 10 april

