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Agenda clusterraad vmbo 11 juni 2019 
 

 
Aanwezig : Linda, Bjorn, Sandra, Harold, Onno, Yolande 
Afwezig :  
Gast(en) : leden ouderraad, Judit 
Locatie  : SGL F6 
Datum  : Dinsdag 11 juni 2019 
Tijd  : 16.30 tot 18.00  
Voorzitter : Bjorn 
Notulist : Sandra Onno Linda Harold Yolande 
 

 
1. Opening/ Vaststellen agenda/Aanwijzen notulist 

Geen wijziging op de agenda. Onno notuleert 
 

2. Controleren notulen 14-5-2019 
De vorige vergadering was een korte informele die vooral in het teken stond van de terugkeer van 
Yolande en even snel bijpraten. Notulen niet van toepassing 
 

3. Binnengekomen stukken/mail/post: volumetabel met oplegger 
 

4. Toelichting Judit volumetabel met oplegger 
Judit deelt in eerst instantie de volumetabel TL uit omdat deze de laatste keer niet was meegestuurd. 
Judit legt uit dat de MR de volumetabel heeft goedgekeurd. Dit hoeft, volgens haar, niet door de CR 
te worden ingestemd omdat het een opdracht van de overheid is om het VMBO-BK op deze wijze 
vorm te geven waardoor nu al binnen de SVOL op deze manier en met deze tabel moet (wordt 
gewerkt) worden gewerkt. Dit is een autonoom proces.  
De CR geeft aan dat zij twijfels en bedenkingen hebben bij deze gang van zaken. De instemming 
volumetabel BK heeft altijd op de planner van de CR gestaan. Bij deze werkwijze worden vraagtekens 
gezet.  
Judit geeft aan dat het proces helder is en conform de regels. Er wordt besloten dat de 
volumetabellen bij de vakgroepen worden neergelegd en dat zij hier hun eventuele op- en 
aanmerkingen over kwijt kunnen bij hun afdelingsleider (dit is inmiddels geregeld door Judit). Dit 
conform eerder gemaakt afspraken tussen de CR en Judit. Op dit moment heeft de CR nog niet 
ingestemd met de beide volumetabellen.  
Judit geeft tevens aan de pilot TMF is gestopt. Het MBO in Lelystad miste de nodige grootte en 
flexibiliteit op dit moment om om te gaan met het programma waardoor de pilot niet stevig genoeg 
werd. De deelnemende klas heeft direct het PWS opgepakt. 
Afgelopen week heeft Judit, met enkele collega’s, de subsidie voor techniek aangevraagd 
 

5. Update GCR-proces 
Björn heeft a.s. vrijdag overleg met Judit en heeft, samen met Otto (CR-HV) donderdag een afspraak 
met de GMR. Tijdens dit gesprek zal mogelijk afgekaderd worden wie waarvoor verantwoordelijk 
is/zal zijn. Er hebben zich 3 ouders aangemeld voor de CR-VMBO. Dit betekent dat er geen 
verkiezingen nodig zijn. Björn neemt contact op met de ouders m.b.t. installatie en verdere 
afspraken. 
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6. Nieuws uit de pilots 
Geen schokkende berichten. De CR is unaniem  van mening dat de pilotevaluaties en de 
verslaglegging hiervan, bij de CR terecht moeten komen. Het “gevaar” is dat anders de kans bestaat 
(we het risico lopen) dat pilots beleid gaan worden waar er eerst nog instemming moet worden 
gegeven. 
 

7. Vraagstuk statuur CR 
Dit betreft een kleine “voor-evaluatie” over onze rol en hoe de CR deze rol op dit moment ervaart.  

- Het 1e jaar was erg nuttig. Wij hebben veel tijd gestopt in het maken van een planning met 
kleurcodes. In het 2e jaar heeft de CR daar weinig van terug gezien in voorstellen voor advies 
of instemming. Het 2e jaar wordt als veel minder nuttig ervaren. 

- De planning was weinig zichtbaar tijdens vergaderingen en acties hebben niet tijdig of niet 
plaatsgevonden. 

- Er zijn weinig concrete voorstellen vanuit de vmbo-directie in het 2e jaar ter tafel gekomen. 
- Het positieve gevoel van algemeen nut van het 1e jaar in functie is helaas in het 2e jaar 

vervaagd. 
- Inhoudelijk is er voor de CR weinig “aan de hand” geweest. 
- De CR vraagt zich waar de lijn moet worden getrokken in meedenken en formele opstelling 

 
8. Blik naar voren  o.a. nieuw(e)  vergaderschema/tijden 

Vooralsnog wordt er besloten om dinsdag te blijven vergaderen met een frequentie van 6x per 
schooljaar. Indien nodig is een spoedvergadering zo belegd. Voorstel is om de vergaderingen om 
18.30 uur te laten beginnen met een uiterlijke eindtijd van 20.00 uur. 
 

9. WVTTK 
Niets voor de WVTTK-rondvraag.  
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