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POVO vergadering
Donderdag 10 april 2014
11.00 uur Overlaat Waalwijk

Aanwezig zijn: Marie-Antoinette Megens, Adri Buijs, Nick de lange, Kees Willemse, Frans van Buul, Lida
Spuijbroek, Saskia Jessen, Jaco Vleugel, Sander Buiks, Ton Milatz, Ronald Nijssen, Leo Swaans, Jean Willems,
Masja de Kok, Ben Verbruggen, Ria Rynja
Afwezig zijn: Eugenie de Roij, Ton Milatz en Lida Spuijbroek; Kees Willemse vervangt Kees Hamers.

1.

Opening
Welkom aan Kees Willemse die Kees Hamers vervangt.
2. Notulen 30 januari 2014
pt. 6: Het Moller Kaatsheuvel moet vervangen door Van Haestrechtcollege.
Verder geen opmerkingen; notulen worden vastgesteld.
3. Vaststellen agenda/mededelingen
De vergoeding voor de CITOtoets-afname kan door het PO aangevraagd worden vanaf 1 okt. 2014
bij de betreffende scholen voor VO. Per geplaatste leerling kan € 7,60 gefactureerd worden.
Vakantierooster 2015/2016 staat op www.onderwijsbrabant.nl
DOD: de leerlingcodes zijn niet door alle basisscholen meegegeven, aandacht daarvoor.
4.

Ingekomen stukken
geen

5.

Organisatie bezoek leerlingen van groep 8 aan het VO
Het wordt in het PO als storend ervaren dat er voor afspraken met scholen van v.o.
groepen/individuele leerlingen afwezig zijn., v.o.-scholen nodigen individuele leerlingen uit, daardoor
zijn klassen niet compleet op bepaalde dagen. Bij het uitnodigen van hele klassen is dat geen
probleem.
Voorstel DB POVO:
a. individuele leerlingen bezoeken d.m.v. inschrijving op woensdagmiddag de scholen
b. groepen leerlingen bezoeken de scholen op basis van bestaande afspraken/op afspraak
Voor de individuele leerlingen zullen afspraken gemaakt worden op de woensdagmiddag. Het gaat
om Van Haastrechtcollege, d’Oultremontcollege, Moller College en Overlaat. Data doorgeven aan
Jaco. Als het wringt zal het DB voorstellen doen.

6.

Experiment drempelonderzoek
Het DB heeft een advies opgesteld en daarin de reacties van het PO betreffende het
drempelonderzoek meegenomen.
Dat voorstel wordt overgenomen, zodat aan het SWV PO en VO het volgende wordt voorgesteld:
er dient een volledig ingevuld LVS (t/m midden groep 8) aanwezig te zijn, zo mogelijk met een
uitstroomprofiel;
zo mogelijk wordt de entreetoets CITO nieuwe stijl afgenomen met de (gratis) vooruitblik (zie
bijlage). Dit maakt ook een verantwoord preadvies in groep 7 mogelijk;
bij het advies vmbo B/K wordt een drempelonderzoek afgenomen.
Het drempelonderzoek is geen vervanger is voor de Citotoets. Het VO heeft er minder aan omdat
het Drempelonderzoek meer verschillen te zien geeft. Het volledige LVS (afgenomen tot en met

geheel groep 8) is voor veel scholen wel voldoende. Het is verder prettig als er een
uitstroomprofiel bij het LVS is bijgevoegd. Dan is het beeld completer. Bij de besluitvorming over
plaatsing wordt door sommigen wel een arrogante houding bij het VO gevoeld en dat wordt als
vervelend ervaren. Het is wel zo dat het aantal leerlingen waar het advies niet door het VO wordt
opgevolgd slechts klein is. Over het merendeel van de leerlingen is consensus.
Bij bespreekgevallen zou het handig zijn dat een werkgroep in het leven wordt geroepen,
bestaande uit personen van het PO en het VO, dat op aanvraag adviezen uitbrengt (dit zou het
VAT-groepje kunnen zijn).
7.

Financieel verslag
Aangepaste begroting 2014 wordt uitgedeeld en toegelicht door Nick de Lange. Rekening en begroting
zullen worden opgenomen in de financiën van SWV.

8.

Evaluatie aanmelding
2011
2012
2013
2014
Dr. Mollercollege
200
249
220
201
zeer tevreden, de warme overdracht vindt thans plaats en die verloopt prima.
Van Haestrechtcollege
65
73
73
77
tevreden
Walewyc
107
112
150
147
erg tevreden, aanmelding is stabiel gebleken, 1e jaar zal bestaan uit 5 klassen
d’Oultremont
260
200
222
242
weer 10 % gestegen; BK blijft klein, veel aanloop van buiten de regio; erg tevreden
Overlaat
252
244
265
261
in het voortraject best veel bespreekgevallen gehad, maar meer dan de helft daarvan heeft zich niet
aangemeld; er is een luxeprobleem omdat de uitstroom dit jaar laag zal zijn; de verwachting is 13
brugklassen.
Prinsentuin
182
213
210
180
is niet ontevreden
MET
45/50
47 (nog geen getallen bekend)
Willem van Oranje College
locatie Wijk en Aalburg
147
161
125
167
heel tevreden
Willem van Oranje College
locatie Waalwijk
295
280
281
232
Er is een terugloop van 2 klassen, dat was verwacht; de daling vindt vooral plaats in de regio
Loon op Zand, waar scholen uit Tilburg actief zijn en in de regio Kaatsheuvel, waar o.a. een
terugloop van het leerlingenaantal is.
Totaal aantal schoolverlaters 2014 POVO gebied 1509
In oktober zal bekend zijn hoe de precieze uitstroom (ook naar het buitengebied is).

9.

Planning 2014-2015
De planning wordt vastgesteld. De wijzigingen zullen zichtbaar zijn door datering van de versie.
Er wordt een dringende oproep gedaan dat bij de voorlichtingsdagen de VO-scholen waar de POVOvoorlichting plaatsvindt zich niet zullen promoten.

10. Najaarsactiviteit POVO 2015 (november)
Het voorstel wordt aangenomen om op donderdag 30 oktober om 16.00 uur de najaarsactiviteit te
organiseren. Het POVO adviseert aan het SWV om de inrichting van het passend onderwijs aan de
orde te stellen, gericht op de relatie tussen PO en VO. We stellen voor dat de organisatieopdracht
wordt gegeven aan de nieuw te benoemen directeur.
11. Rondvraag
Op voorstel van Ben Verbruggen worden de DB- en AB-vergaderingen voor het komende jaar
aangepast.
Vervolgens neemt Leo Swaans afscheid van Ria Rynja met een woord van dank voor de bewezen inzet
en hartelijkheid.
12. Afsluiting
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

