BESTUURLIJK OVERLEG LVV
KENMERK:

6-18

DATUM:

6-11-2018

TIJD:

17.15 – 20.15 uur

LOCATIE:

Vakcollege Maarsbergen, Woudenbergseweg 22 A, 3953 MG MAARSBERGEN

AANWEZIG:

De heer E. van den Hooven, de heer F. Out, de heer J. Wilbers,
mevrouw J.H. Oldenhuis

AFWEZIG:

De heer R. Mulder, J. van de Grift en mevrouw V.C.J. Pors

ADVISEUR:
COÖRDINATIE:

I. Veerkamp

NOTULISTE:

R. van Valkengoed

1.

Opening
Welkom na deze enerverende middag i.v.m. de bijeenkomst verdeling techniekgelden.

2.

Concept notulen vergadering van 16-04-2018
Punt 4: De folder is bedoeld als handreiking en wordt aangepast en doorgezet door IV.
Besluit: op- en/of aanmerkingen mailen naar IV

3.
4.

Mededelingen
De nieuwsbrief ziet er goed en verzorgd uit.
Evaluatie landelijke informatiebijeenkomst LVV m.b.t. de inrichting van de regioplannen Techniek op
6 november 2018.
Een goede opkomst, de bijeenkomst was succesvol, informatief, goede discussies en goede sprekers.
Besluit: mensen die zich hadden aangemeld en helaas niet aanwezig waren ontvangen
een mail dat wij hen helaas gemist hebben.

5.

Vaststelling jaarplan
Besluit: het jaarplan is vastgesteld.

6.

Document uitbreiding richting vakmavo/-havo
Besproken: adviseurs enquêteren aangesloten vakcolleges i.v.m. interesse deelname vakmavo/-havo.
Besproken: voorbereiding, tijdvak, opstellen agenda, (voor)financiering à € 500,Besproken: 1 fulltime adviseur op termijn.
Besluit: inventarisatie ronde m.b.t. belangstelling
Besluit: Vervolgens afhankelijk van belangstelling voorbereidingsgroep samenstellen,
tijdpad en werkagenda opstellen en vóórfinanciering van € 500.
Besluit: Mavo Havo apart
Besluit: Tussenrapportage bestuurlijk overleg en rapport bij ALV en voorstel doen voor
fulltime adviseur
Besluit: financiering door deelnemende scholen en financieringsplan ALV voorbereiden.

7.

Bespreken bekostigingsmodel en brief naar VO raad en OCW.
Besluit: per brief reageren door RM
Besluit: brief van OCW van 31-10-2018 naar directies van vakcolleges
Besluit: komt op agenda van volgende bestuurlijke overleg.

8.

Landelijke studiedag 2019
Besproken:
Programma en indeling
Per vakgroep / profielen een inspirator.
Keynotesprekers
Workshops
*
Uitwisselen huidig en nieuw onderwijs
*
Internationalisering
Landelijk artikel om bedrijven achter de LVV te krijgen
PR en fondsenwerving (sponsoren)
Tegen betaling clubs en bedrijven uitnodigen
Besluit: sluitende begroting maken alvorens afspraken te maken.
Besluit: thema: De toekomst
Besluit: contacteren genoemde keynotesprekers c.q. workshopleiders c.q. contacten
bedrijfsleven. Netwerk doorgeven aan IV

9.

Activiteiten in de regio’s Oost, West en Zuid
Zuid
Festo goed ontvangen
Directeurenoverleg
Gezamenlijke activiteit Zuid en West d.d. 29 november 2018
West
Directeurenoverleg 21 november 2018
Oost
Door afwezigheid RM op dit moment geen mededelingen

10. Rondvraag en sluiting
Besluit: Sjoerd Renkers inschakelen voor max. 8 uur i.v.m. aanpassen c.q. vernieuwen
website.
Sluiting om 20.15 uur.

