Verslag van de vergadering van de Clusterraad havo/vwo
gehouden op
donderdag 8 maart 2018 tijdstip 17.00 uur: locatie De Rietlanden
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Opening & vaststellen agenda
Terugblik studiemiddag 6 maart j.l.
Vragen uit personeel: Wat is er gebeurd met de vragen die in een vorig stadium zijn
gesteld? Rector dit is het voorstel waar we over gaan praten, en hopen op feedback. Voor
de architect is het van beland te weten welke onderwijsvormen er gegeven gaan worden.
Bespreken notitie: havo/vwo ‘Ons verhaal’ februari 2018
Traject besluitvorming (Zie bijlage: voorbeeldschema VMBO Cluster)
Personeel: schema opstellen wanneer en welke stukken ter besluitvorming worden
aangeboden. Hier wordt aan gewerkt.
Rector: het 80/20 principe staat vast.
Personeel lestijd 45/90 minuten, dit rooster is nog niet in de medezeggenschap besloten.
Rector: beide cluster moeten een gelijke lestijd krijgen. Er zullen docenten zijn die in beide
clusters les gaan geven. Het uitgangspunt is een vierkant rooster.
Gezamenlijke punten met vmbo Cluster, zie*
Voorstel voor een hearing
Personeel: waken voor een negatieve stemming.
Voorstel: eerst een oproep in de weekbladen voor feedback, hier kunnen we het
clustermailadres voor gebruiken. Er wordt een mailadres voor de clusterraad gemaakt,
die beheerd kan worden door het DB.
Rondvraag

Pauze
8.

9.
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Reglementen clusterraad havo/vwo
- in onderling overleg
Artikel 5: De zittingstermijn voor de huidige leden aanpassen tot invoering clusters en na
het 1e lesjaar wordt een rooster van aftreden opgesteld.
Afvaardiging DB
- in onderling overleg
In overleg met rector sterk benadrukken het belang van een duidelijk schema en tijdpad.
Technasium wordt nu beleidsarm gehouden, terwijl er juist ingezet moet worden op
ontwikkeling.
Rondvraag

*Punten uit het VMBO Cluster welke beide clusters aangaan
-

Digitaal leerling volgsysteem
Transferpunt binnen buiten leren
Ondersteuningsstructuur

-

Organisatiedagen ( is voor huidige MR’s?)
Schoolgids/schoolplan/leerling administratie (moeten meer naar voren in het schema!)
45/90, dagindeling jaarritme (zeggenschap ouders/leerlingen)
Reizen en excursies
ICT en BYOD
Binnen/buiten leren stages
Tussenweken

