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Aanwezig: Marie-Antoinette Megens, Jacqueline van Meeteren, Kees Hamers, Nick de Lange, Jacob
Uijl, Ben Verbruggen, Sander Buiks, Rosanne Melfor, Miriam Geboers, Monique aan den Boom, Arie
van Vuuren, Ton Milatz, Susan van Pinxteren, Jaco Vleugel (notulist)
Afwezig: Alice van Beers en Saskia Jessen

1. Opening
Jacob Uijl stelt zich voor als de nieuwe voorzitter (en opvolger van Leo Swaans) van
POVO. Hij is directeur van bs De Rank in Sprang-Capelle. Hij wil proberen om een nog
betere verbinding tussen PO en VO te bewerkstelligen; t.b.v. de nieuwe voorzitter wordt
een voorstelrondje gemaakt.
2. De notulen 5 april 2018 worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen agenda/mededelingen
- Brochure “Naar welke school” is gereed, maar niet compleet omdat scholen traag of niet
reageren. Dit is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf…..zie de POVO-website.
Op een vraag vanuit de aanwezigen: er zal door het DB naar gekeken worden of er één
document kan komen voor alle scholen in de site van POVO.
4. Ingekomen stukken
Brug naar de brugklas (zie bijlage); voorstel van het DB is dat de Waalwijkse scholen dit
onderwerp oppakken omdat POVO een groter gebied bestrijkt dan alleen de scholen in
Waalwijk.
Dit lijkt erop dat dit de 1e keer is. Zouden de basisscholen in de andere gemeentes daar
ook niet bij kunnen aankloppen en deelnemen aan de organisatie van Tavenu? Vraag om
meer informatie is breed gedeeld. Jacob Uijl informeert bij de gemeente. We waren wel
wat verrast over dit initiatief.
5. Financiën (zie bijlage)
Vaststellen begroting
Door onduidelijke omstandigheden is er afgelopen jaar minder uitgekeerd dan
gebudgetteerd. Daardoor konden bepaalde rekeningen niet worden betaald. Om de
cashflow goed te reguleren is voor komend jaar wat meer aangevraagd. De begroting blijft
krap omdat we geen potjes willen kweken. De penningmeester neemt wel contact op met
samenwerkingsverband om een snellere betaling te regelen.
6. Aantal schoolverlaters en uitstroomcijfers 2018 (zie bijlagen ter info)
De aantallen blijven dit jaar enigszins gelijk. Op een vraag vanuit de vergadering zal de
secretaris voortaan aan het begin van het schooljaar laten inventariseren wat de gegevens
van alle docenten van groep 8 zijn en die gegevens delen met de scholen van v.o. De
communicatie met docenten kan daardoor verbeteren.

Een vraag van de MET is op die school voortaan bij de Waalwijkse scholen in het schema
te plaatsen (1e kolom).
7. Advies Vakantierooster 2018/2019 (zie bijlage)

Mededelingen
Bij de planning van de meivakantie zijn de leden van het BOV afgeweken van het advies van het
ministerie aangaande de tweede week meivakantie. Het ministerie had eerder geadviseerd om naast
de reeds vastgestelde week van 27 april tot en met 1 mei (week 18) bij de keuze voor twee weken
meivakantie de week van 4 mei tot en met 8 mei (week 19) daar aan toe te voegen. Echter het College
voor Toetsen en Examens heeft bij het vaststellen van het examenrooster 2020 examens gepland op 7
en 8 mei. Deze dagen vallen in week 19. De scholen voor VO kunnen week 19 dus niet (volledig)
opnemen in hun vakantieplanning. Daarnaast plannen veel VO-scholen in de dagen voorafgaand aan
de examens activiteiten om hun examenleerlingen in de zogenaamde “examenmodus” te zetten.
Dit alles heeft ons doen besluiten om, wetende dat basisscholen hier mogelijk om hen moverende
redenen van gaan afwijken, het advies uit te brengen om week 17 te koppelen aan de reeds
vastgestelde week meivakantie.

Arie van Vuuren geeft een toelichting zoals hierboven verwoord. De keuze voor week 17
en 18 wordt door de vergadering gevolgd. Het lijkt er inmiddels wel op dat 1 bs uit ons
gebied toch een andere keuze heeft gemaakt. Door deze vakantieplanning duurt de laatste
periode lang. In week 16 zullen de centrale eindtoetsen worden afgenomen.
Verder ter informatie: 5 mei is eens per 5 jaar een vrije dag. De vertegenwoordigers
communiceren dit naar hen eigen scholen/besturen.

8. Terugblik POVO-Startbijeenkomst op 20 september 2018
Verslagen; conclusies en aanbevelingen (zie bijlage)
Algemeen kan worden gesteld dat er veel lof te wuiven valt naar de organisatoren van de
middag. Prima organisatie.
Verder komt vooral naar voren om duidelijkheid en informatie over allerlei zaken te geven.
Ook veel behoefte om elkaar beter te leren kennen en elkaar te kunnen ontmoeten. Valt
ook op dat verschillende genoemde zaken op de middag ook terugkeren in de notitie
Optimaliseren.
Tip om een aantal dingen op te pakken en overige zaken voor later te bewaren.
Duidelijke vraag om meer vertegenwoordigers van de vo-scholen te laten komen. Het
liefst alle mentoren afvaardigen. Met de huidige organisatievorm en inhoud van het
programma is dat ook voor hen nuttig. Belangrijk om dan één lijn te trekken tussen de
scholen voor v.o., maar dat betekent wel dat er veel meer docenten dan zullen komen.
Ook heel goed dat er personen van buiten de vo- en po-vertegenwoordigers waren. Die
waren positief verrast over de middag. Daarom graag deze mensen structureel meenemen
in de communicatie/berichtvorming.
We zullen de terugkoppeling naar de scholen plaats laten vinden, we geven aan welke
highlights de werkgroep dit jaar en wellicht volgend jaar wil oppakken. Door communicatie
betrek je iedereen er goed bij. Daarom zowel conclusies, aanbevelingen als verslagen
toesturen naar alle scholen. Terugkomen dit jaar met actiepunten. De werkgroep maakt
een briefje, Lianne stuurt door. Ook aan DBG, deskundigen en bevoegd gezag.
9. Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
(zie bijlage)
Vertegenwoordiger(s) POVO in de werkgroep doen verslag. Danielle Kloosterman is de
voorzitter van deze werkgroep. Deze werkgroep is ontstaan doordat veel ouders (maar
ook de scholen) door de verdwijning van het VAT in onzekerheid kwamen over plaatsing.
Dit is een rapportage, aan o.a. POVO wordt terugkoppeling gevraagd. Wij vinden dit een
goede zaak; ga zo door op deze weg. We zullen deze informatie t.z.t. in de routekaart
opnemen.
10. Evenredige vertegenwoordigen binnen AB-POVO
Binnen het bestuur van POVO zijn alle scholen voor v.o. vertegenwoordigd terwijl van de
basisscholen een vertegenwoordiging per gemeente bestaat. Is die verdeling juist?
De vraag is verder of er goed kan worden teruggekoppeld naar de eigen achterban?
De frequentie van het directieoverleg is wisselend of zelfs afwezig. Het is daarom beter om
de agenda zo snel mogelijk te sturen. Dan kan communicatie plaatsvinden. Verder blijkt
dat vooral in Waalwijk niet ieder kan worden gehoord (BRAVO). Jacob Uijl benadert BRAVO
Waalwijk/Kaatsheuvel om vanuit deze organisatie een afgevaardigde vragen.

11. Voorlichtingsbijeenkomsten aanvangstijd altijd 19.00 uur: stand van zaken
Waalwijk/Sprang-Capelle/Waspik
 SG de Overlaat
5 en 6 nov. 2018
Gemeente Aalburg
 W. v. Oranje College W&A
12 nov. 2018
Gemeente Loon op Zand
 Van Haestrechtcollege
13 nov. 2018
Gemeente Heusden
 d’Oultremontcollege
19 en 20 nov. 2018
Stand van zaken:
Toegezegd wordt dat het ‘d Oultremont College structureel ook bij de voorlichting in het
Van Haestrecht colllege erbij kan zijn?
Op de Overlaat is er door de verbouwing een andere indeling.
Verder is er de vraag vanuit het Prinsentuin College om ook in WeA aanwezig te mogen
zijn; dat wordt toegezegd.
12. Rondvraag
De vraag of we als POVO iets moeten doen met de AVG wordt naar de volgende
vergadering doorgeschoven. De leden informeren bij hun achterban.
Het dr. Moller College geeft nog enige veranderingen in de dagen met open lessen door
(5/12, 12/12 en 19/12) Daarin wordt vooral voor de B-vakken een activiteit
georganiseerd. De doe-middagen in Almkerk zijn op 14 november en 7 februari.
13. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering, waarna de lunch wordt verzorgd door leerlingen van de
Overlaat.
Vergaderdata POVO 2018-2019
DB: donderdag
11.00 uur
AB: donderdag
11.00 uur

WvOC Waalwijk
Overlaat

4 oktober, 17 januari, 14 maart
1 november, 7 februari, 4 april

