Notulen voor de vergadering van de Clusterraad havo/vwo
Donderdag 7 juni 2018 tijdstip 17.00 uur: locatie De Rietlanden

1.
2.

Opening

3.

Verslag vorige vergadering

4.

Mededelingen uit de GMR
Uren voor GMR en clusterraad blijven zoals ze nu zijn.

5.

Mededelingen uit de MR-en
Rietlanden: urenverdeling goedgekeurd
SGL: VMBO-clusterraad van VMBO gaat nieuwsbrief uitbrengen. Vraag: moet de h/vclusterraad dat ook gaan doen? Nu eerst: Notulen en data gaan publiceren op de SVOLsite. Mogelijk later.
Ouders willen graag betrokken worden bij clusterraad

6.

Stand van zaken vorming clusters
Bezig met volumetabel en invulling blokken. Waarom niet oneven aantallen lessen?
Model van 90 minuten werkt het beste met even getallen, meest ideaal. Maar afwijken
kan keuze van wel met gevolgen voor organisatie.
‘Nieuwe vakken’ en TTO wel of niet aanbieden. Dat wordt meegenomen met de HUBOcheck (haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid). Wordt
volgende week gedaan. Lijsten van medewerkersvoorkeuren e.d. wordt ook
meegenomen.
SVOL-middag en -dag voorbereiding. Afstemming PTAs en helderheid waar medewerkers
terecht binnen h/v-cluster willen komen. Waar staat elke thuisbasis voor?
Vraag: wat met mensen die niet aanwezig kunnen zijn? Er komt een digitaal platform.
Advies: denk na over knip onder- en bovenbouw voor cohesie en vertrouwen tussen de
onder- en bovenbouw en doorlopende leerlijn zeker ook in 20%. Hoe kunnen we dit in de
fasering recht doen? Mogelijkheden vooral zoeken in derde klas. Erkennen wat je samen
wilt (en daar samenwerking organiseren) en wat je anders wilt. Recht doen aan
verbinding, OOG inzetten en collega’s bevragen waar is de behoefte en hier tijd en
ruimte voor maken.

Belang van meer een thuisplek, ook om mensen weer goed bij de plannen te betrekken
en enthousiast te maken. Gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Kerngroep is TTO besproken, iedereen is voor onderzoek. Als ja, dan afweging wanneer
starten. Hoe organisatorisch haalbaar?
Gesprek met ICS, architectenbureau (die de opdracht niet heeft gekregen) gaat fungeren
als ‘critical friends’. Zij stellen nog wat kritische vragen over plaatsing en grootte van
Technasium en NT/NG gebouw. Ook vaste kernen mogelijk anders, waardoor er beter
open ruimtes kunnen worden gemaakt. Er komt nog 1 gesprek met architect en
afvaardiging van vakgroepen. OOK OOP vraag om gesprek met de architect. De gebouw
3-groep (sciencegebouw) wil hier graag gebruik van maken. Behoefte aan Liaison-figuur.
Tip: Je kan creatief zijn met naar bouwdepot, zo kan er extra budget genereren. Neem
hier een adviseur voor.
Ook gesprek met landschapsarchitect voor de buitenruimte. Ook hier secties bij
betrekken. Tuinen worden vooral in vlakken ingericht dus kunnen hiermee ook ingericht
worden voor onderwijs. Wel bereikbaar voor hulpdiensten en letten op zichtlijnen.
Er wordt nagedacht over bibliotheek en mediatheek. Er wordt gekeken naar
samenwerking met bibliotheek van Lelystad. Leerlingen hebben behoefte aan een rustige
studieruimtes.
Wat zijn de mogelijkheden voor Fablab (soort van digitale werkruimte)? Kan verbindend
tussen thuisbasissen en of de school met de maatschappij. Rector is enthousiast, zou het
iets zijn voor thuisbasissen. Technasium en Kunst en ICT betrekken.

7.

Communicatie cluster in weekberichten
Zie mededelingen

8.

Vergaderdata 2018-2019
Jaarplanning van de verschillende scholen. Concepten naar secretaris. Donderdagen van
17.00- (de week na de GMR). Kort DB om vergaderingen te structureren. Op behoefte.

9.

Rondvraag
Geen.

In onderling overleg
10.

Nabespreking overleg met rectoren

11.

Reglement Clusterraad

- ter vaststelling

Ondertekenen door voorzitter en bestuurder (B. Lommen)
12.

Rondvraag

Uitnodiging 13 september gezamenlijke start met GMR

