
 

 

Verslag van de vergadering van de Clusterraad havo/vwo op 21 november 2017. 
 
 
 
1. Opening 
 
2. Stand van zaken havo/vwo cluster 
 
Vragen te stellen aan de rector: 
 

• Het document “Ons verhaal”, kunnen we hier de laatste versie van krijgen. 

• Startpunt, hoe zie groeimodel eruit, en wat is het tijdpad. 

• Wie werkt waar aan? Wat is er gebeurd met de oorspronkelijke werkgroep? 

• Volledige informatie, we willen graag de opmerkingen van bijeenkomst waar in de nieuwste plannen 
zijn gepresenteerd. 

• Waar en wanneer is er goedkeuring/instemming van clusterraad nodig, bijv. voor architect.  

• Goedkeuring is voor het oude plan en aangenomen addendum, dit geldt niet automatisch voor de 
plannen in de nieuwe presentatie. 

• De route die nu wordt ingeslagen is anders dan het door de GMR ingestemde plan. Met name voor 
de onderbouw. 

 

• Facilitering leden clusterraad. 

• Facilitering notulist: eerst facilitering aan Filip-Wim vragen, daarna beslissen we hoe te werven. 
 
Zorgen:  

• Inrichting onderbouw, de identiteit van de deelscholen is niet duidelijk meer, hoe worden de teams 
gevormd. 

• Fasering 20% . Leerlingen in de onderbouw hebben die de 20% soms ook nodig om het te kunnen 
halen. Zij hebben geen ruimte voor extra projecten e.d. 

• Tijdpad, is het haalbaar? 

• Draagvlak verliezen, het plan wordt niet meer vormgegeven door docenten. 

• Samenhang verdwijnt in de onderbouw. 

• Scholing, graag een tijdpad hoe docenten projecten kunnen leren maken. Hiervoor moet scholing 
komen. 

• In de 20% mist een thema. 

• De invoering van alles tegelijk is teveel. 

• Doorontwikkeling Technasium en Gymnasium, probeer het plan van 20% uit in Technasium en 
gymnasium. 

 
3. taakverdeling binnen de clusterraad 
 
4. traject besluitvorming 
 
5. vergadercyclus 
Voorstel volgen de vergadering: over 3 weken, op 12 december om 17.30 uur. 
 
6. Reglementen clusterraad havo/vwo 
Niet besproken. 
 
 7. Overige 
Otto, International Bussiness College start een pilot op de SGL, waarom op de SGL en niet op een andere 
locatie? 
Moet er een door-ontwikkel pilot komen voor Technasium en Gymnasium?   


