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Agenda clusterraad-vmbo 11 september 2018 
 
 
Aanwezig : Onno, Linda, Bjorn, Sandra 
Afwezig : Yolande, Harold 
Gast(en) : leden Ouderraad: Ellen Stam (Ouderraad ISG Arcus) en Timo van Beek (MR SGL) 
Locatie  : Arcus 
Datum  : Dinsdag 11 september 2018 
Tijd  : 16.30 tot 18.00  
Voorzitter : Bjorn 
Notulist : Sandra 
 
 
Bjorn opent om 16.30 uur de vergadering en heet Ellen en Timo welkom. Voorstelrondje alle 
aanwezigen. 
 
Notulen goedgekeurd en vastgesteld met de opmerking dat het lijstje van Judit nog doorgelopen 
moet worden. 
 
Vergaderdata zijn vastgesteld. Komen we later nog op terug. 
 
Kort doorgesproken zij de binnen gekomen stukken. De brief van drama van 17 juli. Dit lijkt voor nu 
een aangelegenheid voor de rectoren en niet voor de clusterraad. Bjorn brengt dit nog wel te sprake 
tijdens het volgende DB met Judit. 
 
Het idee van een enquête gaat even in de koelkast. Voor nu is het communicatiemiddel onze 
nieuwsbrief die organisatie breed verspreid zal worden. Komt ook op de website. 
Het samenvoegen van nieuwsbrieven van de Clusterraad VMBO met die van het H/V lijkt ons voor nu 
nog geen goed idee. Misschien later. Deze maand zal een nieuwsbrief verschijnen, wij krijgen hem 
vooraf ter beoordeling via mail toegestuurd van Bjorn.  
 
*Advies mbt talentontwikkeling: ga zo door.  
*Er wordt ingestemd met het programma gestuurd werken.  Wel is er een kleine zorg over de in het 
voorstel genoemde aandachtspunten. Vraag Timo: zijn de risico’s ingeschat. Zowel wanneer het wel 
en wanneer het niet doorgaat?  
*Advies over de berekening 66/33%: ga hier niet te rigide mee om. Desnoods flexibel per afdeling 
inzetten.  
*Advies uitgangspunten dagindeling  (90(45) minutenrooster. Geen bezwaar tegen het principe van 
de 90/45minutenroosters. Wel tegen te hoge druk op een en het zelfde moment op de campus. Niet 
alleen startmomenten spreiden, ook pauzes en vertrek bij het einde van de dag. Dit zijn elementen 
waar zorgen over zijn en daar willen wij eerst over in gesprek. Wij zien hier mogelijke problemen en 
zouden dit verder willen onderzoeken hoe dit er uit gaat zien.  
*De tussenweken worden niet gedaan op Arcus. (Rietlanden?) Dit is een van de pilots en er wordt 
ervaren dat pilots niet altijd als dusdanig worden ingezet (doelstelling, inzetten op meerdere locaties, 
evaluatie en beoordeling). Voor de CR zijn pilots leidend in de besluitvorming.  Zonder een 
zorgvuldige pilot en evaluatie kunnen wij een stuk niet beoordelen. 
Advies over de tussenweken: zorg dat de pilot op alle scholen gaat draaien zoals toegezegd.  
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In ieder geval Bjorn, Linda  (onder voorbehoud) en Sandra gaan naar het WMS congres op 7 
november. Onno niet ivm vakantie. Harold en Yolande worden gevraagd.  Bjorn stuurt website rond, 
iedereen dient zich individueel aan te melden.  
 
Het DB overlegt iedere twee weken op vrijdag (v.a. 21 september) van 12.15u tot 13.00u, hier is het 
rooster van Bjorn op afgestemd. Onno zou zich hierbij aansluiten, maar kan op dit tijdstip niet. 
Afstemming volgt. 
 
We zijn mooi op schema.  Wel blijft de vraag aan Judit nadrukkelijk om alles op tijd aan te leveren.  
I.v.m. de afwezigheid van Yolande is de afwezigheid de Rietlanden in de CR wel zorgelijk. CR wenst 
haar beterschap. Bjorn neemt namens de CR contact met haar op over de voortgang. 
 
Overleg 13 november is Onno afwezig. 
 
Compliment aan Bjorn voor de gedegen voorbereiding van de vergadering.  
 
Tijdens het gezamenlijke startmoment van donderdag 13 september vergaderen wij niet opnieuw. 
Daarom zijn wij pas om 20.30u aanwezig voor de borrel. Linda en of Onno zullen dit Judit doorgeven.   
 
Vraag van Ellen welke info uit deze vergadering mee mag naar bijvoorbeeld de ouderraad. Alles is 
intern, maar de notulen na goedkeuring komen op de site. Deze zijn openbaar. Het kan voorkomen 
dat zaken besproken worden die uitsluitend intern zijn, dan wordt dit benoemd. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


