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POVO vergadering
Donderdag 30 januari 2014
11.00 uur Overlaat Waalwijk

Allen aanwezig.

1.

Opening
Welkom aan Lida Spuijbroek (locatiedirecteur Wijk en Aalburg).

2.

Verslag
Notulen 3 oktober 2013 (zie bijlage).
Geen opmerkingen: notulen worden vastgesteld.

3.

Vaststellen agenda
Agendapunt wordt toegevoegd bij de rondvraag.

4.

Ingekomen stukken
Vraag aangaande bezoek leerlingen groep 8 aan het VO: organisatie?
Het wordt in het PO als storend ervaren dat er vaak veel groepen/individuele leerlingen afwezig
zijn.
Dit wordt een agendapunt voor de volgende vergadering. Aan iedereen de vraag om hierover
na te denken: discussiepunten van te voren doorgeven aan het secr. POVO.
DB bereidt dit punt voor.

5.

Mededelingen
Vakantierooster: zie POVOsite: het blijft een advies. Directeuren VO bespreken dit met
elkaar;
DOD- unieke code: let op dat deze ook gebruikt wordt! 3 december 2013 hebben alle PO
scholen hierover een mail ontvangen;
Uitstroomgegevens (zie bijlage);
Experiment drempelonderzoek: ervaringen uit de pilot (SWV heeft nog geen evaluatie). Alle
scholen geven aan dat het geen vervanging is van de cito-volgtoets. Op zich wel een goed
onderzoek (oudervriendelijk) maar niet geschikt voor de inschatting van het niveau van het
kind. Wel geschikt voor niveaubepaling van de vmbo-leerling en LWOO indicatie. Extra
hulpmiddel voor PO. Het is wel een valide toets?!
Moet het Cito(-volgsysteem) nu gezien worden als wettelijk middel? Nagaan wat de wettelijke
eisen zijn.
Het advies van de leerkracht groep 8 blijft leidend voor VO. Cito-uitslag volgt in mei.
Nick de Lange inventariseert alle ervaringen en aandachtspunten van de 19 PO scholen. Deze
zullen met de POVO-leden gedeeld worden.
Van het SWV wordt ook nog een evaluatie verwacht.
Volgende keer op de agenda.
Vervanging R. Rynja door J. Vleugel;
Werkgroep POVO: we zijn nu als POVO een werkgroep (notitie Toekomstgericht POVO) binnen
het SWV.

6.

Evaluatie Voorlichtingsavonden november 2013
Voorlichtingsavonden:

Overlaat: geen opm.; goed verlopen;

Moller Kaatsheuvel: goed verlopen. 3e Ronde is lastig voor ll. (worden moe). Misschien
geen 3e ronde meer? Jean denkt er over na;

Aalburg: druk bezocht. Stedelijk gymnasium Den Bosch verduidelijken waarom zij niet
kunnen deelnemen (actie Leo);

D’Oultremont: goed verlopen; idee: ontvangst ouders en leerlingen door leerkrachten
groep 8 (“bekend gezicht bij de voordeur”);

MET PRO: persoonlijke benadering van scholen, in januari wordt een avond georganiseerd.
Veel belangstelling van buiten ons eigen SWV.

Cobbenhage en Teresia lyceum hebben een avond gehouden in Loon op Zand.
De Bossche scholen hebben een avond gehouden in Vlijmen; druk bezocht; wordt nog geëvalueerd.

7.

Evaluatie Open Dagen januari 2014
Open dagen:

Walewyc: tevreden; goede open dag; (12 maart rondleiding nieuwbouw groep 8 +
ouders);

Overlaat: tevreden, veel bezoekers (niet altijd de doelgroep….);

Moller: tevreden (12 maart rondleiding nieuwbouw groep 8 + ouders)

WvOC Wijk en Aalburg: meer bezoekers; tevreden; goede reacties;

WvOC Waalwijk: tevreden, veel belangstelling;

Van Haestrechtcollege: meer belangstelling dan voorgaande jaren

D’Oultremont: tevreden, veel belangstelling; (15 maart open huis voor de PO scholen en
“de buurt”);

Prinsentuin: tevreden.

MET PRO: 30 jan. Open Dag;

Prinsentuin: goed bezocht, tevreden.

8.

Evaluatie studiedag
Enthousiaste reacties (vooral van jongere collega’s); veel “eye-openers”; goede informatie;
oudere collega’s waren wat minder enthousiast (wisten al veel van de verstrekte informatie);
IB’ers: niet zo veel nieuws gehoord; ontmoeting blijft belangrijk; het moet uitdagend zijn voor
alle deelnemers; informeel samenzijn achteraf mag wat langer; doorspreken over bepaalde
onderwerpen in kleine groepen; andere werkvormen bedenken (ronde tafelgesprekken; was
het te veel een VO verhaal?); meer workshop-achtig, vraaggestuurd; screeningslijsten waren
nuttig; waardering presentatie PRO; sombere omgeving (zaal); weinig beweging in de zaal.

9.

VAT (verlengd aanmeldingstraject)
Stand van zaken: er zijn nog veel leerlingen niet geplaatst (11 van de 28?)! Ouders zitten op
een dubbel spoor omdat er nog zo veel “mogelijke” scholen genoemd worden.

10.

Financiën
Financieel verslag van 1 jan. 2013 t/m 31 dec. 2013 (zie bijlage);
Verslag kascontrole: Jean en Eugenie hebben de kascontrole gedaan. Décharge wordt
verleend.
Benoemen nieuwe kascontrolecommissie: Jean en Eugenie.
Er moet een uitspraak komen van het SWV wat betreft de bijdrage van de scholen aan de CitoEindtoets (stopt per 2014?).

11.

POVO najaarsbijeenkomst 2014
Nieuwe bijeenkomst in november. Mogelijke onderwerpen kunnen worden aangedragen bij de
voorzitter. Agendapunt volgende vergadering.
Idee workshops: aansluiting Engels POVO, aansluiting rekenen POVO, aansluiting
taalonderwijs POVO; ondersteuningsplannen van de verschillende scholen.

11a.

Aanmelding groep 7
Sander Buiks: PO scholen vragen of het plaatsen van ll. uit groep 7 mogelijk is. Is dat
schoolafhankelijk? Hoe denkt POVO daar over?
Er moeten hele goede argumenten zijn; teleurstellingen voorkomen; “leerling op de juiste
plaats” is het streven (passend onderwijs!).

12. Rondvraag
Ronald Nijssen: Rekenonderwijs.
Er is behoefte om meer zicht te krijgen op het werken naar het 1F, 2F niveau. Graag contacten
met het BO daarvoor. We kunnen van elkaar leren. De PO scholen zullen aan hun collega’s
vragen of dat mogelijk is en in contact treden met Ronald.

Volgende vergadering:
DB:
AB:

donderdag 11.00 uur
donderdag 11.00 uur

WvOranje
Overlaat

27 maart 2014
10 april 2014

