
Uit	  de	  werkgroep	  havo/vwo	  

24	  september	  2015	  

	  

Afgelopen	  donderdag	  zijn	  we	  als	  werkgroep	  meegenomen	  door	  de	  architect	  over	  de	  te	  maken	  
keuzes.	  We	  staan	  nu	  echt	  voor	  concrete	  keuzes	  over	  de	  wijze	  waarop	  we	  het	  cluster	  havo/vwo	  gaan	  
vormgeven.	  	  Daarbij	  moeten	  we	  ons	  telkens	  afvragen	  op	  welke	  wijze	  we	  kleinschaligheid	  en	  
veiligheid	  garanderen	  en	  op	  welke	  wijze	  leerlingen	  in	  groep	  acht	  al	  werkelijke	  keuzes	  kunnen	  maken,	  
ook	  al	  is	  er	  maar	  één	  havo/vwo	  cluster	  in	  Lelystad.	  Daarnaast	  moeten	  we	  aanbevelingen	  doen	  over	  
de	  wijze	  waarop	  we	  zorg	  dragen	  voor	  voorbereidend	  wetenschappelijk	  vwo-‐	  en	  beroeps	  oriënterend	  
havo-‐onderwijs.	  We	  hebben	  verschillende	  ruimtelijke	  modellen	  besproken	  die	  variëren	  van	  de	  
traditionele	  lokalen	  en	  gangenstructuur,	  waarbij	  het	  vak	  en	  de	  docent	  centraal	  in	  het	  gebouw	  staan	  
of	  juist	  een	  model	  waarbij	  de	  leerling	  een	  eigen	  deelschool	  heeft	  en	  aanmerkelijk	  minder	  hoeft	  te	  
‘reizen’.	  	  In	  zo’n	  model	  zijn	  mogelijkheden	  voor	  leerlingen	  aanwezig	  om	  een	  deelschool	  te	  kiezen	  die	  
gericht	  is	  op	  een	  thema	  (bijvoorbeeld	  science,	  arts,	  sport,	  ondernemerschap	  etc.)	  Ook	  is	  de	  vraag	  op	  
welke	  wijze	  we	  het	  gymnasium	  vorm	  gaan	  geven.	  Als	  een	  atheneumschool	  waar	  je	  kiest	  voor	  Grieks	  
en	  Latijn	  als	  plus,	  of	  als	  aparte	  stroom	  waar	  een	  opleiding	  vorm	  wordt	  gegeven	  aan	  de	  hand	  van	  
klassieke	  cultuur.	  	  

Komende	  donderdag	  en	  vrijdag	  gaan	  we	  twee	  dagen	  met	  elkaar	  de	  werkelijke	  keuzes	  maken	  voor	  het	  
concept.	  Deze	  keuzes	  kunnen	  uitgewerkt	  worden	  in	  een	  ruimtelijk,	  fysiek	  model	  waarmee	  de	  
architect	  een	  inpassingsstudie	  kan	  maken	  en	  een	  kostenraming	  kan	  opstellen.	  Op	  1	  november	  zal	  de	  
werkgroep	  haar	  advies	  met	  betrekking	  tot	  een	  pedagogisch/didactisch	  ontwerp	  en	  een	  programma-‐
aanbod	  aanleveren	  bij	  de	  bestuurder.	  Dit	  plan	  zal	  worden	  vergezeld	  van	  een	  Plan	  van	  Eisen,	  de	  
inpassingsstudie	  en	  een	  kostenraming.	  

Het	  zijn	  spannende	  weken,	  zeker	  nu	  er	  echt	  aanbevelingen	  gedaan	  gaan	  worden.	  	  
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