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VERSLAG    POVO-VERGADERING     4 NOVEMBER 2021   
PLAATS:   S.G. DE OVERLAAT 
TIJD:        11.00 UUR                  
                 
Met kennisgeving afwezig: dhr. T Milatz, mw. C. Bolluijt, mw. A. van Beers 
Ook aanwezig: dhr. J. Heesbeen 

 
1. Dhr. Uijl opent de vergadering en heet mw. Yvonne Mutsaers (van de Kinderboom uit 

Kaatsheuvel als opvolger van dhr. De Lange) welkom. 
 

2. De notulen van 20 mei 2021 worden vastgesteld met de wijziging dat bij pt. 8a gelezen 
moet worden: Voor PRO- en Basis-leerlingen....... 
Verder een punt uit eerdere notulen: 
Door de coronaproblematiek hebben de scholen voor v.o. beide aantallen aangemelde 
leerlingen (gebaseerd op zowel de adviezen van de basisscholen als op de wensen van de 
ouders) nog niet allemaal aan de secretaris doorgegeven. Willen zij dit alsnog doen?  
 

3. Vaststellen agenda/mededelingen 
- Brochure “Naar welke school” staat op de POVO-website. 
- Bijgevoegd is een lijst met mailadressen van de docenten van groep 8 van ons POVO-
gebied. 
- Aan de agenda wordt pt 12.a. toegevoegd: Brug naar de Brugklas 
 

4. Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

5. Financiën (zie bijlage) 
De begroting voor 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. De vergadering spreekt af om op 
een volgende vergadering over de inhoud en kosten van de website te overleggen. 
 

6. Uitbreiding DB 
Vanuit de scholengroep is het verzoek gekomen om een vertegenwoordiger in het 
dagelijks bestuur (DB) van POVO te plaatsen (zonder bijzondere taak en financiële 
vergoeding) in de persoon van mw. Rosanne Melfor. Daar gaat de vergadering mee 
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akkoord. Er is begrip voor dat een grote 'speler’ in het v.o. al in een vroeg stadium 
betrokken is bij POVO-aangelegenheden.  
In het gesprek over dit onderwerp komt het volgende aan de orde: 
- Het DB kent tot nog toe 3 leden die zonder speciale achtergrond zijn benoemd. Met de 
benoeming van mw. Melfor spreekt de vergadering af dat voortaan het DB 2 
vertegenwoordigers uit het p.o. en 2 vertegenwoordigers uit het v.o. telt. De afspraak is 
ook dat op een volgende vergadering gekeken zal worden naar een meer evenredige 
vertegenwoordiging van p.o. en v.o. in het voltallige bestuur.  
- POVO is geen bestuurlijke organisatie maar een praktisch overlegorgaan dat gericht is op 
operationele zaken die met de overgang van leerlingen van p.o. naar v.o. te maken 
hebben. Daarom is een precieze afspiegeling en vertegenwoordiging van stichtingen en/of 
scholen in POVO niet essentieel.  
- Met de uitbreiding van het DB kan niet de verwachting worden gewekt dat POVO een 
andere koers gaat varen. Het DB is alleen voorbereidend en het algemeen bestuur (AB) 
bepaalt.    
- POVO is een werkgroep van de beide Samenwerkingsverbanden. Ten grondslag van 
POVO ligt een notitie die in 2013 is geformuleerd en in 2017 is herzien. Daarin staan 
namen en aantallen van o.a. het DB (daar genoemd als ‘kerngroep’). Formeel zullen de 
samenwerkingsverbanden nog akkoord moeten gaan met de uitbreiding.   
- De bovengenoemde notitie kent een looptijd tot 2022 en zal dus dit jaar nog moeten 
worden geactualiseerd. 
 

7. De aantallen schoolverlaters en uitstroomcijfers 2021 staan op de website. Daar zijn geen 
opmerkingen over. 
 

8. Startbijeenkomst POVO 2021 
Terugblik: er waren 185 aanmeldingen, uiteindelijk 135 deelnemers, waarvan aan het 
einde nog 111 personen online waren. Door corona is de bijeenkomst vorig jaar niet 
gehouden. De online-bijeenkomst was een goed alternatief, maar volgend jaar is de 
bijeenkomst hopelijk weer fysiek. 
Uit de verslaglegging blijkt dat het thema goed was. Het was ook fijn dat er vanuit zowel 
p.o. als v.o. veel deelnemers waren. Eind november komt de voorbereidingsgroep bij 
elkaar om te evalueren. Daar zal een terugkoppeling naar de deelnemers worden 
voorbereid. Opmerkingen die nu al genoemd waren, zijn:  
- Het onderwerp was een uitstekende keus, maar verschillende deelnemers zagen liever   
dat er twee verschillende (deel)onderwerpen in de breakout-rooms waren besproken.  
- De bijeenkomst van POVO heeft als doel ontmoeting. Een resultaat van de middag staat 
dus niet voorop. Toch zou het nuttig zijn als de voorbereidingsgroep aan de deelnemers 
richtlijnen mee kan geven.  
- Uit de gesprekken kwam naar voren dat de definitie van 'kansrijk adviseren’ het best 
gelezen kan worden als ‘passend adviseren’. 
De vergadering bedankt de voorbereidingsgroep voor haar werk en daarbij ook vooral de 
ict’ers van het Willem van Oranje College voor hun inspanningen.  

 
9. Voorlichtingsbijeenkomsten POVO  

De vergadering roept de v.o.-scholen op om zich aan de afgesproken tijden voor de 
voorlichtingsrondes te houden. Het is belangrijk dat de ouders echt de gelegenheid krijgen 
om in een half uur van de ene school naar de andere te reizen (als ze zich daarvoor 
hebben ingetekend).  
Met de opleving van de coronapandemie roept de vergadering de scholen ook op om de 
voorlichting in kleine groepen te houden (of grotere lokalen) waarin de aanwezigen in 
bubbels zitten. Mondkapjes hoeven niet, maar mogen wel. 
Toekomst: Voor de voorlichtingsdagen op 8 en 9 november zijn de overheidsvoorschriften 
bekend. Maar het zou kunnen dat er andere voorschriften komen voor de week daarop. 
Daarom spreekt de vergadering af: als het kabinet besluit dat op 15 en 16 november 
fysieke bijeenkomsten niet meer mogen, dan worden die bijeenkomsten verschoven naar 
22 en 23 november. Daardoor hebben de scholen de tijd om de nodige zaken voor te 
bereiden. De v.o.-scholen geven dat zelf op hun website aan en lichten de ouders zo 
mogelijk via e-mail in. Ook op de website van POVO wordt een bericht geplaatst. Indien 
nodig zal het DB handelen.  
 



10. Organisatie van de open dagen en aanmelding  
De afspraak wordt gemaakt dat de aanmeldingen digitaal zullen verlopen met een directe 
koppeling naar een tijdslot voor een fysieke afspraak (of indien de situatie dat vraagt een 
online-afspraak) op 7 of 8 maart. De scholen geven die werkwijze op hun website aan (dat 
kan nu al...). 
Daarbij komt nadrukkelijk ook te staan dat pas na de laatste open dag (29 januari) 
leerlingen zich voor het v.o. digitaal kunnen aanmelden èn dat het adviesgesprek moet 
hebben plaatsgevonden (die adviesgesprekken vinden voor alle basisscholen op 
verschillende, door de basisschool zelf afgesproken tijden plaats!). 
 

11. Advies Vakantierooster 2021/2022 
De BOV vergaderde vorige week. Dhr. Jan Willem Westland gaf de informatie al door. De 
vergadering ondersteunt het BOV-advies roept de aangesloten scholen op dit te volgen.  
 

12. Opstart collegiale consultatie 
Door corona is de opstart van de collegiale consultatie waartoe eervorig jaar besloten is, 
uitgesteld. De vergadering besluit om de aangesloten scholen op te roepen vanaf januari 
hiermee een start te maken. Dat betekent dat de collega’s uit het V.O. een bezoek gaan 
brengen aan de docenten van groep 8.  
Het DB zal de aangesloten scholen hierover (en over belangrijke overige in de vergadering 
besproken zaken) informeren. 
 
Toegevoegd punt 12a. Brug naar de Brugklas.  
De voorzitter kreeg van de gemeente Waalwijk het verzoek om te inventariseren hoe dit 
project is bevallen. In de vergadering bleek dit project tamelijk onbekend. Vanuit het dr. 
Mollercollege hebben leerlingen deelgenomen en die waren enthousiast.  
Andere scholen weten van niets. Tavenu lijkt de organiserende partij te zijn. De voorzitter 
zal de gemeente adviseren om contact op te nemen met Tavenu.  
 

13. Rondvraag 
Op een vraag vanuit de vergadering wordt geantwoord dat de kennismakingsbijeenkomst 
op de middag van 21 juni een centraal karakter voor alle nieuwe brugklasleerlingen heeft. 

 
14. De voorzitter sluit de vergadering.  

 
 

 
 

 
Vergaderdata POVO 2021-2022 
DB: donderdag      11.00 uur       via Teams 4/10 –  7/2 – 28/3 
AB: donderdag      11.00 uur       Overlaat:  4/11 – 24/2 – 14/44/11 – 24/2 – 14/4 
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