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POVO-VERGADERING 4 APRIL 2019

S.G. DE OVERLAAT
11.00 UUR

1. Opening
Dhr. Jacob Uijl opent de vergadering.
2. Notulen 7 februari 2019 (zie bijlage)
De notulen zijn akkoord.
Naar aanleiding van de notulen wordt gemeld dat de herziening van de notitie over het
optimaliseren van de overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
nog niet gereed is.
3. Vaststellen agenda/mededelingen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bij de mededelingen wordt gemeld dat een adviesverklaring van het P.O. was vervalst
door ouders. De betreffende basisschool gaf aan teleurgesteld en onthutst te zijn dat dit
misbruik plaatsvond. Daarvan is aangifte gedaan. In aansluiting daarop melden de
basisscholen dat ouders soms bijzonder ‘assertief’ zijn bij de adviesgesprekken en uit zijn
op hogere adviezen. Als docent van groep 8 is het zaak om de gegevens goed op een rijtje
te hebben en het advies te hebben geformuleerd in overleg met betrokken collega’s
(directeur, IB’er en docent groep 7).
dhr. Ton Milatz gaf aan dat het aanmeldingsproces bij de MET een langere tijd inneemt.
Van de aanleverende basisscholen wordt ook wat meer gevraagd. Bij 1 school blijkt
informatie consistent te laat te worden doorgegeven. Waarschijnlijk komt het door
perfectionisme. Een oplossing is het opzetten van een groeidocument van de opvolgende
jaren. Volgend jaar wordt dat door die school in praktijk gebracht. De school gaf wel aan

dat er in het algemeen van het v.o. weinig feedback komt. Het is nuttig dat bij
zorgleerlingen consequent een feedback komt. Een tip komt van het Prinsentuincollege. Zij
laat alle leerlingen van klas 1 een brief naar de vorige bs schrijven waarin staat hoe het op
school toegaat.
4. Ingekomen stukken
geen
5. Evaluatie aanmeldingen en aanmeldingsavonden (zie bijlage)
Reacties van scholen: Het Prinsentuin gaf aan dat een leerling een hoger advies opgaf om
een hogere opleiding te ‘proberen’.
Bij het d’Oultremontcollege hebben sommige ouders hun kind bij twee scholen aangemeld.
Dat is tegen de afspraak en geeft onduidelijkheid.
Het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg geeft aan inmiddels 7 leerlingen extra te
hebben, daarvan waren 6 ouders de aanmelding vergeten.
Ook wordt duidelijk dat vanuit Vlijmen veel leerlingen naar Den Bosch gegaan (de scholen
daar groeien).
Verder geeft MET aan dat door de veranderde financiering MET verschillende leerroutes
moet instellen. Zodoende komt er een VSO-pro-route en een reguliere route. In de cijfers
voor POVO zal MET geen onderscheid noemen.
6. Organisatie Startbijeenkomt POVO 2019
De werkgroep bij monde van dhr. Ben Verbruggen rapporteert: ontmoeting en dialoog in
een goede werkvorm is het doel en voor alle aanwezigen moet iets te halen zijn.
Bijeenkomst vindt plaats op het Willem van Oranje College in Waalwijk. Geen grote
inleiding, direct starten, aandacht vragen voor de jaarkalender en routekaart. Daarna aan
de slag in gesprekstafels van 10 personen max. Denken, delen, uitwisselen vindt dan
plaats. Deelnemers kiezen 1 gesprekstafel. Daarna gezamenlijk buffet. Onderwerpen zijn
zoal: ouders als educatief partner; pedagogisch klimaat; collegiale consultatie p.o./v.o. op
locatie. Uitnodiging gaat weg in de week van 4/6. Alle deelnemers van deze vergadering
willen gespreksleider zijn. De voorbereidingsbijeenkomst daarvoor is op do.12 september
van 11.30-12.30 u op het Van Haastrecht.
7. Definitieve Routekaart 2019-2020 (zie bijlage)
V.O.-scholen hebben doorgegeven wat de data zijn van de van open lessen / proeflessen /
lessen aan plusklassen, e.d. Het uitgangspunt is dat alle door de vo-scholen
georganiseerde activiteiten t.b.v. de leerlingen van het basisonderwijs op de routekaart
staan.
Afspraak is dat de v.o.-scholen liefst voor 14/3 (dat is de DB-vergadering) hebben
gereageerd, na 4/4 (bij de AB-vergadering) is het concept definitief.
8. Onder voorbehoud: Digitaal aanmelden
dhr. Sander Buiks gaat in contact met de juiste contactpersoon van het PO-VO-overleg
aldaar, daarna koppelt hij terug met het DB.
9. Informatie over onderwijskundige ontwikkelingen
Vanwege de nieuwe normen voor de vmbo-scholen is er veel in ontwikkeling om nieuwe
leerroutes te maken. Er gebeurt van alles, maar nog niet alles is concreet. Informatie en
ervaringen (over pilotprocessen o.a.) worden gedeeld
10. Rondvraag
-dhr. Kees Hamers legt contact met Danielle Kloosterman om het onderwijskundig rapport
van POVO eenduidig te stroomlijnen.
-De doe-klas van MET heeft dit jaar 7 leerlingen, vorig jaar 1.
-Info wordt gegeven dat het BSN-nummer later kan worden toegevoegd in het LVS.
-Er wordt gemeld dat de Regenboog in Nieuwendijk geen OKR geeft omdat dat wettelijk
niet zou hoeven. Maar dat moet wettelijk wel.
11. Om 12.30 uur sluit dhr. Jacob Uijl de vergadering.
Vergaderdata 2018/2019
DB: donderdag
AB: donderdag

11.00 uur
11.00 uur

WvOC Waalwijk
Overlaat

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

