POVO

Overlegorgaan Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs
(in de gemeenten: Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk)
secretaris:
Jaco Vleugel
postadres:

de Gaard 4
5146 AW Waalwijk
Tel. 0416 - 333069
Fax 0416 - 344499
E-mail: j.vleugel@wvoranje.nl

VERSLAG
PLAATS:
TIJD:

POVO-VERGADERING

S.G. DE OVERLAAT
11.00 UUR

3 NOVEMBER 2016

Aanwezig: Marie-Antoinette Megens, Nick de Lange, Ben Verbruggen, Ronald Nijssen, Ton Milatz, Frans
van Buul, Jaco Vleugel (notulist), Lida Spuijbroek, Leo Swaans, Sander Buiks, Saskia Jessen, Jacqueline
van Meteren, Masja de Kok, Rosanne Melfor, Adri Buijs,
Afwezig:, Vanja Goosens, Kees Hamers, Petra Timmermans

1. Opening
Leo neemt afscheid van Masja met schone woorden, dewelke tracteert op gebak. Rosanne
Melfor gaat haar vervangen.
2. Notulen 21 april 2016 (zie bijlage)
Worden vastgesteld.
3. Vaststellen agenda/mededelingen
-brochure “Naar welke school” is gereed
-uitstroomcijfers 2016 zijn gereed en zullen worden verstuurd (staat op de website)
-Leo Swaans doet verslag van het gesprek van DB POVO met het samenwerkingsverband
in de persoon van Henk Norder. De communicatie is verstevigd.
-de nieuwe website van POVO met routekaart is in werking. Op- en aanmerkingen graag
doorgeven aan Jaco Vleugel. De opmerkingen (van welke aard ook) worden doorgenomen
met het DB waarna de wijziging doorgevoerd kan worden.
-rendement onderbouw v.o.-scholen doorgeven aan toeleverende p.o.-scholen per 1
oktober. Is verplicht gesteld door de inspectie.
-voorzitterschap POVO vanaf 2017/2018: Leo Swaans heeft het voornemen om in
augustus 2018 met pensioen te gaan. Dus het volgende schooljaar zal hij afscheid van
POVO nemen. Mevrouw Mirjam Geboers zal hem namens het d’Oultremontcollege in POVO
gaan vervangen. Ooit was de afspraak dat de voorzitter van POVO uit het P.O. komt. Het
secretariaat zit bij een V.O.-school uit praktische overwegingen. Maar dat is geen wet, het
AB van POVO besluit.
-Leo Swaans zal ook het Brabants Overleg Vakantieplanning vanaf 2017/2018 gaan
verlaten, dus daar ook een vervanger voor.
4. Ingekomen stukken
Dubbeladvies - enkelvoudig advies: POVO gaf recent steeds de overweging om een
enkelvoudig advies te geven. Er zijn nu aanpassingen. Ook wat betreft het opvolgen van
een dubbeladvies. De voorzitter belt de betreffende inspecteur voor informatie.
Vanuit het ministerie wordt de druk groter om een dubbeladvies te laten geven. Die
gedachte wordt gestimuleerd door de wens om meer kansengelijkheid te creëren. Zie de
websites van de VO-raad: ideeënkaart kansengelijkheid.
5. Financiën (zie bijlage)
De voorgestelde begroting wordt vastgesteld

Terzijde wordt vermeld dat de scholen voor b.s. de kosten van de eindtoets niet bij de
v.o.- scholen kunnen declareren. Dat hoeft niet want de toets kost namelijk niets.
6. Herplaatsingen na Cito-uitslag (zie bijlage)
De tendens is duidelijk stijgend, de scholen van v.o. zullen ermee moeten dealen (totdat
de toets eventueel weer verschoven wordt).
7. Vakantierooster 2017/2018 (zie website)
De problematiek focust zich op de meivakantie. De staatsecretaris zal in de toekomst
dwingend gaan voorschrijven wanneer de 2e week van de meivakantie plaatsvindt.
8. Terugblik POVO-najaarsactiviteit op 20 oktober 2016
Ben Verbruggen doet voorlopig verslag, de werkgroep komt nog bij elkaar:
- er zijn 6 reacties voor informatiebehoefte over de invulling van OSO. Daar wordt op
individueel op gereageerd binnen de gremia waar ze toe behoren.
- er zijn 65 e-mailadressen doorgegeven van deelnemers die informatie willen hebben.
Waarom is het VAT afgeschaft? Die kennis berust de directeur Samenwerkingsverband.
9. Overstap van DOD naar OSO
De overdracht van informatie vindt vanaf dit jaar uitsluitend via OSO plaats. Daarbij is nog
onduidelijk welke criteria we hanteren bij het doorsluizen van de gegevens.
Vanuit Scala zal een verslag komen naar de scholen welke criteria zij hanteren. In een
bijeenkomst met IB’ers van Scala worden die criteria opgesteld.
10. Voorlichtingsbijeenkomsten aanvangstijd altijd 19.00 uur
Waalwijk/Sprang-Capelle/Waspik
 SG de Overlaat
Gemeente Aalburg
 W. v. Oranje College W&A
Gemeente Loon op Zand
 Van Haestrechtcollege
Gemeente Heusden
 d’Oultremontcollege
MET PRO

7 en 8 nov. 2016
14 nov. 2016
15 nov. 2016
21 en 22 nov. 2016
12 jan. 2017

11. Open Dagen
Willem van Oranje College Wijk en Aalburg
Walewyc mavo
D’Oultremontcollege
Dr. Mollercollege
Van Haestrechtcollege
SG De Overlaat
Willem van Oranje College Waalwijk
MET Praktijkonderwijs
Prinsentuin Andel

wo. 11 jan. 2017 + za. 14 jan. 2017
do. 12 jan. 2017
di.
17 jan. 2017
wo. 18 jan. 2017
vr. 20 jan. 2017
za. 21 jan. 2017
wo. 25 jan. 2017:middag en avond
do. 26 jan. 2017 open dag/avond
za. 28 jan. 2017

Willen de scholen van voortgezet onderwijs per mail aan de secretaris doorgeven welke
overige activiteiten zij nog meer voor de leerlingen van groep 8 organiseren? Dat zal dan
in de jaaragenda van volgend seizoen voor iedereen zichtbaar worden gemaakt.
12. Rondvraag: geen
13. Afsluiting
De lunch wordt verzorgd door leerlingen van de Overlaat.
Vergaderdata POVO 2016-2017
DB: donderdag
11.00 uur
AB: donderdag
11.00 uur

WvOC Waalwijk
Overlaat

6 oktober, 19 januari, 16 maart
3 november, 9 februari, 6 april (gewijzigd!)

