Notule clusterraad-vmbo 11 december 2018

Aanwezig
Gast(en)
Locatie
Datum
Tijd
Voorzitter
Notulist

: Onno, Bjorn, Sandra, Harold, later aan geschoven Judit, Linda en Teun
(Yolande wordt vanaf heden vervangen door Teun)
: leden Ouderraad: Ellen Stam (Ouderraad ISG Arcus) en Timo van Beek (MR SGL)
: Arcus
: Dinsdag 11 december 2018
: 16.30 tot 18.00
: Bjorn
: Sandra

Bjorn opent om 16.30 uur de vergadering.
Notulen goedgekeurd en vastgesteld.
Pilots evaluatieformulieren worden besproken. De vooraf geformuleerde doelen worden gemist op
het formulier, maar ook de namen van de docenten waar de pilots lopen, zodat docent bevraagd kan
worden door CL op resultaat.
Onno gaat de pilots LBL gesprekken en Leertaken monitoren, Harold gaat de pilot Programma
gestuurd onderwijs monitoren en Bjorn zal dit doen voor het Talentprogramma en TMF. Bjorn en
Linda overleggen nog even of Linda er een van hem overneemt.
Judit legt e.e.a. uit over de pilots. Pilot ‘Start van de dag’ komt nog. Vier van de vijf voorliggende
pilots zijn vooral vormvragen.
TMF is anders. Het beroepsgericht programma is heel specifiek voor de doelgroep TL (wordt samen
met het MBO gedaan). Hoe dit precies uitgevoerd moet worden is nog niet helemaal bekend. We
lopen vooruit op wat de overheid straks wil.
Bjorn vraag of het klopt dat de pilot TMF op 1 school en in 1 klas draait. Dit is juist, is en bewuste
keuze. LBL wordt op iedere locatie gedaan. Het is dan de mentor of tutor die de kar trekt.
Teun schuift aan. Onno vertrekt.
Het MT van de SGL is de informatie aan het verzamelen wat allemaal nog naar de CR moet. Judit zal
de doelen van de pilots nog aanvullen.
Er is een toelichting gegeven in de DB wat betreft de aanpassing in het programma. Er is niets
wezenlijks veranderd, er zijn in de planning nu wat vakjes aangegeven.
Bjorn vraagt naar de stukken voor de komende periode en Judit geeft aan dat de volgende
campusdag in januari een heel belangrijke is, dan wordt er veel besproken. Daarna komt er een
vervolgstuk naar de CR toe.
De Workshop regionaal ontwikkelprogramma , verplaatst naar februari, wordt gefinancierd door de
provincie.
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T.b.v. het jaarverslag van de CL zullen Bjorn en Harold e.e.a. voorbereiden en rondsturen. Jaarverslag
bij voorkeur in januari klaar.
Een FER is nu volgens bestuurder niet verplicht. Er is wel een oude FER uit 2016 die niet officieel
ingediend is. Een FER is vooral bedoeld om te bewaken of het nu goed gaat. Otto van de SGL geeft
aan dat in zijn ogen nu niets geks aan het gebeuren is.
De vraag is wel of de FER geen GO/NO GO moment geeft die ons nu ontnomen wordt. De vraag van
de FER ligt nu bij de MR.
Volgende vergadering is 29 januari maar dit verschuiven we naar 5 februari ivm het open huis van de
SGL.
Teun krijgt de planning nog doorgestuurd door Bjorn.
Linda schijft een stukje voor de nieuwsbrief.
De pilots worden in de nieuwsbrief benoemd met daarbij de CR leden die deze monitoren.
Vraag Tim: info naar ouders over de nieuwe situatie en gebouw lijkt nog niet voldoende.
Ouderparticipatie is erg belangrijk maar ook dat van leerlingenraad. Hoe kunnen ouders nu echt van
nut zijn voor de CR? Hij zou graag meer ouderbetrokkenheid zijn richting nieuwbouw.
Bjorn geeft aan dat procedureel zij vragen bij de MR kwijt kunnen.
Timo geeft aan dat hij vind dat Barry gericht moet worden. Medezeggenschap valt en staat met de
inrichting waar ouders bij horen.
De vraag is of de ouders/ouderraad inspraak wel of niet wenselijk is. CR zal dit na de kerstvakantie in
eigen raad polsen.
De mening van Judit en Barry is dat ouders nu nog niet aan zet zijn omdat zijn in de huidige GMR wel
vertegenwoordigd zijn. Ellen benadrukt nogmaals dat ouders mee willen doen. Bjorn geeft aan dat
het signaal duidelijk is, alleen de SL zal hier antwoord op moeten geven.
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