BESTUURLIJK OVERLEG LVV
KENMERK:

5-18

DATUM:

17-9-2018

TIJD:

16:00-19:00 uur

LOCATIE:

Vakcollege Maarsbergen, Woudenbergseweg 22 A, 3953 MG MAARSBERGEN

AANWEZIG:

De heer A. de Groot, de heer E. van den Hooven, de heer R. Mulder, de heer F. Out,
de heer J. Wilbers, mevrouw J.H. Oldenhuis, mevrouw V.C.J. Pors

AFWEZIG:
ADVISEUR:

J. van de Grift

COÖRDINATIE:

I. Veerkamp

NOTULISTE:

R. van Valkengoed

1.

Opening
Welkom en voorstelronde nieuwe bestuursleden de heren E. van den Hooven en F. Out en het afscheid
de heer T. de Groot als bestuurslid. De heer T de Groot blijft aan als adviseur van het bestuur LVV en
zal bij oproep op basis van agendapunten aanschuiven bij het overleg.

2.

Concept notulen vergadering van 16-04-2018
Punt 3: uren IV weghalen.
Punt 4: Verantwoording subsidie Stichting Vakmanschap en Beroepsonderwijs met toelichting van
JvdG
Besluit: afwachten reactie OCenW in overleg met dhr. E van den Brink..
De notulen zijn hierbij goedgekeurd.

3.

Mededelingen
Vergaderen tot 17.30 uur, daarna afsluitend diner, JO vertrekt direct na het overleg.
- Nieuwe adviseur regio West Matthijs Scheer (werkzaam bij vakcollege de Meerwaarde).
- Vereenvoudiging bekostiging VO vanaf 2021 (toelichting Rolf Mulder)
Besluit: afwachten reactie VO raad. RM maakt afspraken en zal indien nodig een brief
versturen naar OCW en VO raad namens de directies van aangesloten Vakcolleges.

4.

Voorbereidingen landelijke informatiebijeenkomst LVV m.b.t. de inrichting van de regioplannen
Techniek op 6 november 2018.
Uitleg en toelichting JvdG
Besluit: afspraken maken met vmbo’s en MBO’s in regio m.b.t. aansluiting.
Besluit: adviseurs LVV zetten relevante informatie door naar de regio’s.
Besluit: leden adviseren aangaande de plannen.
Besluit: delen van eigen regioplannen in een win – win situatie.
Besluit: Jacqueline Kerkhoffs van het SPV zal een presentatie verzorgen.
Besluit: folder met belangrijke info vanuit Vakcollege ontwerpen IV en TdG en RM

5.

Ambitie en doelen schooljaar 2018-2019
Toelichting IV op het concept jaarplan LVV 18-19
Besluit: na enige discussie en aanvullingen wordt het jaarplan 18-19 definitief gemaakt.
Besluit: Jaarplan wordt meegenomen in nieuwsbrief LVV.
Besluit: RM maakt opzet onderzoek n.a.v. aantoonbaar maken onderwijsconcept.

Besluit: belangrijke thema’s zoals uitrollen vakmavo/vakhavo en inrichting regioplannen
worden in jaarplan opgenomen.
6.

Voorbereidingen en inhoud van bijeenkomst “Vakroute in TL/ vakmavo/havo” van 8 oktober
Besluit: programma akkoord, inmiddels ruim 40 aanmeldingen

7.

Thema’s en inhoud van de landelijke studiedag op 19 maart 2019.
Invulling: start vanaf 10.00 u Spreker mogelijk om . 13.00 u - afsluiten 15.00 u- Vakgroepen met elkaar
in gesprek brengen. Programma onderdelen graag naar IV. Inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht
te zijn.
Besluit: spreker zoeken op vmbo niveau/doelgroep docenten
Besluit: workshops voorstellen komende periode
Besluit: Agenderen volgende vergadering

8.

Begroting 2018 – 2019
Toelichting JW.
Besluit: begroting is akkoord met opbouw van reservekapitaal de komende jaren.

9.

Activiteiten in de regio’s Oost, West en Zuid
Zuid
Themabijeenkomst apart voor techniek en apart voor M&D
Directeurenoverleg
West
Kennismaking Frank Out en Matthijs Scheer
Oost
Directeurenoverleg
Besluit: inventariseren pareltjes in vakcolleges en deze delen met andere aangesloten
scholen

10. Rondvraag en sluiting
Sluiting om 18.30 uur.

Actielijst 12-3-2018

Agendapunt

Actie

Wie

Wanneer

Aangeven welke onderwerpen
er aan de orde zijn in zijn/haar
regio

Vertegenwoordigend
bestuurslid

Voor elke
bestuursvergader
ing

Overleggen onderwijsveld

Bestuursleden

2

Pitchen

Bestuursleden

2

Vergaderschema volgend
cursusjaar(voorstel)

RvV

4

Regioverdeling herzien

IV

16/4

6.

In kaart brengen waarom
scholen afwezig waren bij
studiedag

IV

16/4

6

Contributieverhoging

Bestuursleden

16/4

6.

Begroting aanpassen

JvdG

16/4

8.

Bezoek begeleiding Vakcollege
op Bonaire

IV

16 april
bestuursoverleg
aanvang
15.00 uur

Afgehandeld

