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1.

Opening
Iedereen wordt welkom geheten door Leo.
Er is koffie met gebak i.v.m. het vertrek van Theo Baart naar Baarle Nassau (Theo wordt
locatiedirecteur) per 2 april. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en we wensen hem veel succes
toe in zijn nieuwe baan. Theo krijgt als bedankje een VVV-bon voor zijn inzet voor POVO.

2.

Verslag
Notulen 4 oktober 2012
•
Ben Verbruggen bedankt POVO voor de attentie en het bezoek op zijn receptie t.g.v. zijn
afscheid van Fontys.
•
Plaaatsing ISK leerlingen: nog geen concrete zaken bekend. De vraag aan Adri en Nick om
contact op te nemen met ISK om e.e.a. te bespreken (soort “verlengd aanmeldingstraject”
opstarten, spreken over rechten en plichten, plaats in nieuwe SWV?, vertegenwoordiging
in POVO dooor de Waalwijkse basisscholen?, etc.).
•
Brochure van MET op de Povo site: waarom is er geen continuiteit? Ria sluit e.e.a. kort
met de administratie.

3.

Vaststellen agenda
Bij DOD het ELD/OSOtoevoegen.

4.

Ingekomen stukken
Geen.

5.

Mededelingen
•
Vakantierooster: in 2013 geen problemen met datum koninginnedag.
Voor verder informatie de website (Onderwijsbrabant) raadplegen (ook voor 2013/2014).
•
DOD: er bestaat een ELD/OSO(ELD:electronisch leerling dossier; overstap service
onderwijs) dit is een voorstel vanuit de PO en VO adviesraad. BO maakt OKR klaar en VO
kan gegevens ophalen. Onderwijstransparant is hiervan op de hoogte.
Certificering van de Scala scholen gaat z.s.m. in. Certificering is dit jaar gratis, dus andere
scholen kunnen hier ook gebruik van maken. Frans van Buul raadt alle scholen aan om
zich hierin te verdiepen.
ESIS, SOM en Magister zijn onder andere ook al gecertificeerd.
L. van Duijn informeren (Ria) of SWV op de hoogte is van deze ontwikkelingen. We
moeten ruis voorkomen! Actie vanuit SWV? Komend jaar gebruiken we in ieder geval het
DOD.
•
Uitstroomgegevens: komen op de site.
•
Experiment vervanging Cito eindtoets (door J. Peters): een vertegenwoordiging van de
scholen en de SWV hebben overleg gehad. Vanuit dit overleg wordt aan de PO scholen
gevraagd mee te willen doen aan een experiment in het komend schooljaar. 15
basisscholen willen dit experiment aangaan. Na het experiment zal bekeken worden hoe
verder hiermee om te gaan.
Drempelonderzoek wordt rond de herfstvakantie afgenomen.
De ppt-presentatie van het SWV wordt aan de POVO leden uitgedeeld.
Het PO is verplicht om een gecertificeerde toets af te nemen. LVS en Drempelonderzoek
zijn voldoende.
Vragen: wordt drempelonderzoek door personeel van de eigen school afgenomen of door
externen? Hoe zit het met de kosten? Wie betaalt wat?

6.

Evaluatie Voorlichtingsavonden en Open Dagen
Voorlichtingsavonden:
•
Overlaat: goede opkomst. Wel veel groep 7 leerlingen. De leerlingen op maandag waren
wat drukker dan die van dinsdag.
•
Moller Kaatsheuvel: informatieavond goed bezocht.
•
Aalburg: goed verlopen
•
D’Oultremont: informatieavond goed verlopen. Vlijmense scholen hebben dit jaar op
initiatief van de Bossche VO-scholen gelegenheid gegeven de Bossche scholen te
ontvangen. Het komend schooljaar organiseren deze VO-scholen dit in Den Bosch.
•
MET PRO: op de voorlichtingsavonden minder opkomst dit jaar.
Algemeen: informatie betreffende tijd: voorlichting start om 19.00 uur. Website en informatie
moeten kloppen! Duidelijkheid gewenst.
Informatieavond:groep 8 uitnodigen (groep 7 komt toch wel).
Open dagen: uitnodiging wordt door de scholen zelf verzorgd. Groep 7 kan uitgenodigd
worden.
Open dagen:
•
Walewyc: goede avond, tevreden over de opkomst. Er komen nog proeflessen voor groep
8. Hiervoor zijn meer ll. aangemeld dan vorig jaar.
Opmerking: als de nieuwbouw betrokken wordt gaan de vmbo leerlingen van de
Mollerlocatie Waalwijk naar de Walewyc.
Per 1 augustus 2013 starten op de Walewyc alleen v/h klassen.
•
Overlaat: ongeveer 1300 bezoekers. Goed verlopen.
•
Moller Waalwijk: iets minder leerlingen (nu 400, vorig jaar 700). Geen instroom vmbo Thavo meer.
•
W.V.O.C. Wijk en Aalburg: tevreden over de opendag. Waalwijk: goede open dag. ’s
Middags iets minder ll. ;’s avonds 1050 bezoekers.
•
Moller Kaatsheuvel: uitstekend. Veel bezoekers.
•
D’Oultremont: 1200 bezoekers. Technasium doe avond goed bezocht (100 leerlingen).
Opmerking: er is een lotingssysteem van St. Jans college, Pierson en Stedelijk gym uit den
Bosch. Alle ll. mogen zich maar bij 1 school inschrijven. Er blijven dus leerlingen “over”.
Een aantal scholen in de kring rondom Den Bosch zijn uitgenodigd door de Bossche
scholen. De vraag is gesteld om een extra inschrijvingsavond te houden voorr de ll. die
niet geplaatst zijn. Het d’Oultremontcollege zal daarom een extra aanmeldingsavond
houden voor deze ll. Dit zal zijn op 21 maart. Leerlingen zijn natuurlijk vrij om zich op
andere scholen voor VO aan te melden. Ons povo-gebied kent geen loting.
•
Prinsentuin: 1700 bezoekers. Tevreden.
•
MET PRO: vandaag (31 jan.) open dag. Er zullen 3 klassen starten in aug. 2013.
Ton Milatz vraagt zich af of alle info wel vanuit de basisschool bij de leerlingen komt.
Basisscholen geven aan informatie wel door te spelen naar ouders.
Blijft lastig om het tijdstip van voorlichting en open dag te plannen. Het onderscheid
PRO/LWOO is pas laat duidelijk.

7.

Evaluatie studiedag november 2012
Algemeen: ontmoeting met collega’s: prima.
Informatievoorziening: niet iedereen enthousiast.
Deelnemers misten informatie vooraf, zodat men zich beter had kunnen voorbereiden.
Jonge collega’s wel enthousiaster over de informatie die verkregen werd.
Het was een wat “tamme” bijeenkomst. Goede presentaties maar meer spirit gewenst.
Verwerking in kleinere groepen is toch wenselijk.
Overleg tussen POVO en SWV wordt voortgezet zodat van een toekomstbestendig POVO
sprake kan zijn.
Afspraken betreffende inhoud: SWV. Afspraken betreffende procedures:POVO.
Er zal een basisdocument (werkdocument) vanuit de werkgroep komen.

8.

VAT (verlengd aanmeldingstraject)
Regie ligt bij SWV.
Hoe leeft het bij PO/VO?
Er zijn nu een 30-tal leerlingen, met name vanuit Waalwijk (5 ll. uit Drunen).
Formulieren worden wat aangepast (update).
Op de Overlaat vinden een 10-tal orienterende gesprekken plaats . Uiteindelijk waarschijnlijk
een 5-tal plaatsingen.
Het moet duidelijk zijn voor ouders en voor de scholen dat het om een VAT gaat!
MET-PRO: nu zo’n 3 tot 5 aanmeldingen.
Moller Waalwijk , WVOC Waalwijk, d’Oultremont, Walewyc: enkele gesprekken gevoerd,
aanmeldingen afwachten.
Prinsentuin: ongeveer 5 aanmeldingen. Het is wel arbeidsintensief.
WVOC Wijk en Aalburg: niet bekend.
Opmerking: bij SBO is niet altijd de expertise aanwezig om te verwijzen!

9.

Financiën
Financieel verslag van 1 jan. 2012 t/m 31 dec. 2012;

verslag kascontrole: Eugenie de Roy en Sander Buiks.
In verband met afwezigheid Nick de Lange gaat dit punt naar de volgende vergadering.

10.

Rondvraag
Geen vragen.

Met dank aan de Overlaat voor de lunch na afloop van de vergadering.

Volgende vergadering:
DB:
AB:

donderdag 11.00 uur
donderdag 11.00 uur

WvOranje
Overlaat

28 maart 2013
11 april 2013

