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NOTULEN POVO-VERGADERING

AB 4 OKTOBER 2012

Afwezig: K. Hamers, M. de Kok, T. Milatz
Aanwezig: L. Swaans, J. Willems, R. Nijssen (+ gast: Kirsten Bos), E. de Roij, A. Buijs, B.
Verbruggen, F. van Buul, J. Peters, S. Buiks, T. Baart, N. de Lange, R. Rynja

1. Opening
2. Notulen 12 april 2012
S. Buiks: plaatsing ISK leerlingen bespreken in PCL? F. van Buul spreekt binnenkort met M.
Ebben en zal haar vragen contact op te nemen met ISK. Wellicht is iets soortgelijks als
Verlengd Aanmeldingstraject mogelijk.
3. Ingekomen stukken
Afscheid Ben Verbruggen wo. 10 oktober 2012.
L. Swaans en R. Rynja zullen POVO vertegenwoordigen.
4. Mededelingen
Op de website te vinden:
– jaarplanning 2012/2013
- verslag vergaderingen
- info “Naar welke school”
- vakantierooster 2012-2013 (vakantierooster 2013-2014 wordt nog verstuurd)
- Cito kosten: 7,80 euro per leerling. Vanaf oktober te declareren.Initiatief ligt bij de
basisscholen.
- Adres website wordt vermeld in briefhoofd POVO-documenten/brieven.
5. Verslag gesprek met DB POVO, CoördinatorenSWV PO en SWVVO
d.d. 19 september 2012
Een bijeenkomst waarin we vanuit onze eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk in de toekomst hebben
kunnen kijken van POVO, SWV-PO en SWV-VO.
• SWV Over Maas en Duin en SWV Heusden streven ernaar met ingang van 1-3-2013 een nieuwe
organisatie neer te zetten (PO 3010) waarbij de samenwerking met ingang van 1-8-2013 gestalte
krijgt. De wet met de definitieve indeling gaat van kracht op 1-8-2014. Daarmee is er binnen ons
gebied sprake van een SWV-PO en een SWV-VO.
• De rol van POVO dient hergewaardeerd te worden als geïnstitutionaliseerd overlegorgaan binnen
de samenwerking van de Samenwerkingsverbanden PO en VO (werkgroep, divisie, commissie,
adviesorgaan, etc.).
• POVO voldoet binnen onze regio (gemeente Aalburg, Heusden. Loon op Zand, Waalwijk) sinds
1979 aan de vraag vanuit PO en VO. De vraag vanuit het veld komt echter meer en meer anders
te liggen.
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Er is binnen de nieuwe werkelijkheid ruimte voor een rol voor POVO als bruggenbouwer tussen PO
en VO, als samensteller van procedures en afspraken als het gaat om de organiserende kant van
de overgang po-vo. Ten aanzien van de inhoud dient POVO een rol te hebben als adviesorgaan
voor de Samenwerkingsverbanden PO en VO. Ten aanzien van dat laatste (de inhoud) nemen zij
de leiding en de verantwoording.
POVO zorgt nog steeds voor een prettige verbindende factor tussen PO en VO.
De Samenwerkingsverbanden dienen ondersteuningsplannen te maken. Eerst apart vanuit en door
PO en VO, daarna een gezamenlijke afstemming. Daarbinnen hoort POVO een plaats te krijgen.
POVO bezint zich op haar eigen toekomst en stelt een zgn. werkagenda op tot 2014. In deze
werkagenda wordt aangegeven wat de toekomstige rol en plaats van POVO wordt binnen de beide
Samenwerkingsverbanden.
De Samenwerkingsverbanden PO en VO dienen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid meer en
meer met elkaar gesprekspartner te zijn om met name de inhoudelijke kant van een goede
overdracht te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de verlengde aanmelding, de rol
van de CITO als eindtoets, gewenste alternatieven, zorgstructuren, orthobeelden, etc.
De Samenwerkingsverbanden PO en VO hebben de verplichting het draagvlak en de samenwerking
voor een optimale overgang tussen PO en VO te stimuleren in plaats van te polariseren. Er is
sprake van een gezamenlijke ambitie: “Wat mogen de klanten verwachten?” (Welk passend
aanbod bieden we binnen onze regio en welk aanbod kunnen we verantwoord bieden?).

6. POVO jaarplanning
Afspraak: niet afwijken van de planning.
7. Voorlichtingsbijeenkomsten
contactpersoon

(ouders met leerlingen in groep 8,binnenkomst 18.45 uur aanvang 19.00 uur)
Waalwijk/Sprang-Capelle/Waspik
SG de Overlaat
5 en 6 nov. 2012S.Buiks
Gemeente Aalburg
W. v. Oranjecollege W&A
12 nov. 2012L.Spuijbroek/E.de Roij
Gemeente Loon op Zand
dr. MollercollegeK’heuvel13 nov. 2012J.Willems/J.Peters
Gemeente Heusden
d’Oultremontcollege
19 en 20 nov.2012L.Swaans/K.Willemse
MET PRO
17 jan. 2013T.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 het begin, tijdens de pauze en na
afloop van de voorlichtingsrondes.
MET PRO organiseert op 17 januari 2013 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 POVO scholen uit te kunnen nodigen.
VO scholen in Tilburg en den Bosch kunnen zelf avonden organiseren.
F. van Buul heeft al dergelijke geluiden opgevangen.
8. Brochure “Naar welke school”
Info 2013/2014wordt opgevraagd bij de vo scholen en zal geplaatst worden op de
website.Basisscholen kunnen de info voor de voor hen belanghebbende scholen kopiëren en
meegeven met de leerlingen van groep 8.
9. Najaars-activiteit
Zoals in de POVO-jaarplanning is vermeld, organiseert POVO op donderdagmiddag 22
november haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomst staat volledig in het teken
van 'POVO en het spanningsveld van een veranderende vraag: de plaats van POVO waarin de
regionale organisatie en de vraagstelling van het onderwijs verandert.'
We constateren dat de organisatie en de vraag vanuit het onderwijsveld verandert. Besturen
worden groter, samenwerkingsverbanden nemen een belangrijke plaats in binnen de regio,
CITO gaat de eindtoets verplaatsen, er is een regelmatige wisseling in de groep 8 docenten,
enz. Kortom, er verandert veel op dit moment.
Aan de orde komen onder andere:
• Een korte inleiding over het belang en het werk van POVO met daarin een overzicht van
de op dit moment gehanteerde afspraken, procedures, formulieren, en dergelijke.
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Aandacht voor de veranderende vraag vanuit nieuwe wetgeving, organisatievormen en
dergelijke.
De rol en de toekomst van de Samenwerkingsverbanden PO en VO, met als speciale gast
Henk Keesenberg (landelijk coördinator Passend Onderwijs).
De toekomstige rol van POVO

U ontvangt na de herfstvakantie een officiële uitnodiging. Plaats van handeling is de
Voorste Venne in Drunen. Vanaf 15.30 uur is er een inloop met koffie/thee in Utopia
(onderdeel de Voorste Venne). Vanaf 16.00 uur start het programma in de theaterzaal van de
Voorste Venne, waarna we, traditioneel, vanaf ongeveer 17.15/17.30 uur weer afsluiten met
een informeel gedeelte in Utopia.
Voor het primair onderwijs worden de groepsleerkrachten van groep 8, de IB'ers en de
directieleden uitgenodigd.
Voor het voortgezet onderwijs de adjunct-directeuren/coördinatoren onderbouw,
directieleden, zorgcoördinatoren, orthopedagogen.
Daarnaast worden ook de coördinatoren van de Samenwerkingsverbanden uitgenodigd.
9. Financiën.
Begroting 2013 is vastgesteld
10. Rondvraag
Vergaderdata 2012/2013
DB: donderdag 11.00 uur

WvOC Waalwijk
17 januari, 28 maart

AB: donderdag 11.00 uur

De Overlaat
31 januari, 11 april

