
 

1 
 

 
Agenda clusterraad-vmbo 9 oktober 2018 
 
 
Aanwezig : Onno, Linda, Bjorn, Sandra, Harold 
Afwezig : Yolande, Sandra 
Gast(en) : Judit Weekenborg + leden Ouderraad  
Locatie  : Arcus 
Datum  : Dinsdag 9 oktober 2018 
Tijd  : 16.30 tot 18.00  
Voorzitter : Bjorn 
Notulist : Harold 
 
 

1. Opening/ Vaststellen agenda/aanwijzen notulist. 
 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 
 

2. Controleren notulen 11-09-2018. 
 
Aangenomen. 
 
 

3. Binnengekomen stukken/mail/post:  pilot-evaluatieformulier (afspraken formaliseren) + 
OOG: opbrengst criteria digitale portal. 
 
 

4. Judit: toelichting nieuwe legenda gezamenlijke planner + voorstel indienen wijzigingen 
planner + vooruitblik op komende dossiers. 
 
Er zijn zaken die niet in een pilot passen en meteen worden ingezet. 
Een pilot van bv. 90 min. Kan niet bv. Start van de dag TL gaat gestart worden. 
Deze zaken, wel ontwerp, geen pilot, krijgen de kleur paars in het schema. 
Okt. 19 veel knopen doorgehakt worden. Worden in mei juni voorgelegd. 
 
Er zijn zaken naar achter geschoven om er op clusterdagen over te kunnen praten. 
Leerzone is zo’n dossier. 
 
Ontwerp wel bespreken in clusterraad. 
 
Graag info over pilots naar de clusterraad . Dan kan de clusterraad ook vragen naar de 
voortgang ed.  
Plaats en namen van pilots doorgeven aan de CR. 
 
Toezicht: 
Er is aandacht voor toezicht, hoe gaan wij ons allen settelen op de nieuwe campus.  
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Transferpunt: 
Bedrijven in Lelystad willen graag met ons samenwerken.  
 
Participatie: 
Ouder en leerlingen, hoe gaat de zeggenschap worden. 
Er worden al zaken met leerlingen besproken, zoals het nieuwe portal bv. 
 
Zorg uitgesproken: 
Loopt het HV-cluster niet ver achter? Loopt het VMBO-cluster niet het risico om hierdoor 
vertraging op te lopen. 
Vertegenwoordiging van de Rietlanden in de clusterraad staat onder druk. 
 

5. Update rol ouderraadsleden en leerlingenraadsleden. 
 
Het is lastig om mensen te vinden eerdere initiatiefnemers haken af voordat het goed en wel 
gestart is. De posities van de ouderraden op de Rietlanden en SGL zijn moeilijk.   
De clusterraad adviseert de afdelingsleiders om leerlingen actief te benaderen om zich te 
melden voor de clusterraad. 
De clusterraad adviseert om ook ouders die binnenkort op de scholen komen te benaderen 
om zich te melden voor een rol in de medezeggenschap.  
  

6. Nieuwsbrief update + kiezen volgende clusterraadslid voor persoonlijk stukje. 
 
Feedback gehad, geen input gehad van onze collega’s op de nieuwsbrief. De volgende komt in 
januari. Een collega meld zich voor het volgende persoonlijke stukje. 
 
 

7. Invulling DB-overleg staat nog open. 
 
Wordt opgepakt en ingevuld. 

 
 

8. Blik naar voren. 
 
Januari ’19 wordt een spannende maand. Geef aan voor 1-11 of je iets hebt voor de agenda. 
 

9. Rondvraag. 
 
Geen. 

 
 
 

 
 
  

 


