Verslag Algemene Ledenvergadering van de LVV van 28-05-2018
Ter accordering op ALV – LVV 2019
KENMERK:
DATUM:
TIJD:
Diner:
LOCATIE:
AANWEZI G:
AFWEZIG:
ADVISEUR:
COORDINATIE:
NOTULISTE:

05-18
28-05-2018
16.00 uur
17.30 – 18.30 uur
Vakcollege Maarsbergen, Woudenbergseweg 22 A, 3953 MG MAARSBERGEN
De heer A. de Groot (secr),de heer R. Mulder, mevrouw J. Oldenhuis(voorzitter), mevrouw
V.C.J. Pors + overzicht aanwezige leden van de vereniging.
Dhr Dekker, de heer J. Heystek en de heer J. Wilbers (allen m.k.g.)
J. van de Grift
I. Veerkamp
R. van Valkengoed

Aanwezige Onderwijsadviseur:
Muriël Daal (OA voor regio Noord)
1.

Opening en voorstelronde bestuur
Jenny Oldenhuis opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Ton de Groot is iets later aanwezig. Nieuwe Vakcolleges: Vakcollege Thamen,directeur Mary Krouwel en projectleider Monique ten Hoedt.
Directeur Frank Out van het Technisch College Velsen. Michiel Maas van het Markland College komt iets
later. Vervolgens volgt er een voorstelronde van bestuur en aanwezigen.
Jenny Oldenhuis licht de agenda toe en stelt de bestuursleden en de onderwijsadviseurs aan de aanwezigen
leden voor. Zij nodigt de leden uit om de onderwijsadviseurs met enige regelmaat te consulteren.

2.

Concept notulen ALV 29-05-2017
De notulen van de ALV van 29-05-2017 worden goedgekeurd en vastgesteld!

3.

Terugblik met beeldverslag per regio waaronder de innovatieprojecten.
Zie hiervoor de bijlage met informatie over de themabijeenkomsten, met o.a. differentiëren, doorlopende
leerlijnen en 21 eeuwse vaardigheden, nieuwsbrieven en belangenbehartiging.

4.

Evaluatie en planning Landelijke studiedag LVV
20 maart 2018 uitgevoerd, goede deelname, diversiteit aan workshops enz. Evaluaties zijn aangeleverd zie
hiervoor de bijlage van de PPT met terugblik op het afgelopen jaar. Een verzoek om de datum van 19 maart
2019 alvast op te nemen in jaaragenda van het komende schooljaar. Tips voor invulling workshops e.d. zijn
van harte welkom.

5.

Verkiezing bestuur LVV
Vooraf geen nieuwe kandidaten gemeld.
1. Johan Dekker stopt als penningmeester, zijn functie wordt overgenomen door
Jacques Wilbers.
2. Rolf Mulder wordt vertegenwoordigend lid van regio Noord.
3. Frank Out neemt de plaats in van Joost Heystek en wordt vertegenwoordigend lid voor regio West.
4. Ton de Groot (secretaris) is in principe herkiesbaar, doet echter een beroep op de deelnemers om zich te
melden voor deze functie in het bestuur van de LVV.
Alle voorgedragen kandidaten zijn akkoord en vastgesteld in ALV van 28-05-2018.

6.

Vooruitblik 2018-2019 met o.a. belangenbehartiging en verdeling techniekgelden vmbo
Zie hiervoor de bijlage met informatie over o.a. de verdeling van de techniek gelden, de planning van bijeenkomsten e.d.
 Vanuit de ALV het verzoek om het komende jaar de inrichting van de vakroute in de TL (GL) en mogelijk
in de HAVO nader te bespreken en te inventariseren.
 Het lesmateriaal wordt omgezet naar word, zodat alle docenten dit materiaal kunnen bewerken.
 De training Vakroute expert wordt onder de aandacht gebracht en uitgedeeld.
 Ton de Groot zet de verdeling van de techniekgelden uiteen en informeert de deelnemers over de mogelijkheden van flexibele examinering en de kansen voor de vakcolleges in deze ( zie ook de bijlage met
vooruitblik).

7.

Voorstel nieuwe regio indeling met West, Oost en Zuid
 Er is een vacature voor de regio West, vacature is uitgezet.
 De nieuwe regio indeling is akkoord en wordt vastgesteld (zie bijlage).
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Deze indeling is evenwichtiger en leidt tot minder reistijd voor de deelnemers bij het bezoeken van bijeenkomsten.

8.

Begroting 2018-2019, contributiemodel en voorstel contributie 2018-2019
Johan van de Grift (i.v.m. afwezigheid van Jacques Wilbers) licht de begroting 2017-2018 met realisatie tot
15 mei 2018 en de nieuwe begroting 2018-2019 toe. Inzet is om vanaf 2018-2019 geen negatieve begroting
meer te hebben en in meerdere jaren een kapitaal op te bouwen waardoor enige reserve ontstaat.
 Uitgangspunten en begroting 2018-2019 worden vastgesteld en goedgekeurd door de ALV
 Het nieuwe contributiemodel wordt goedgekeurd en vastgesteld met een contributieverhoging van
€ 400. De bijdrage van de aangesloten scholen wordt vastgesteld op € 4500.- per schooljaar ingaande per
1 augustus 18 voor het schooljaar 2018-2019 .

9.

Sluiting
Er zijn geen rondvragen, Jenny Oldenhuis dankt alle deelnemers voor hun bijdrage en aanwezigheid en nodigt hen uit voor de maaltijd met een drankje..
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