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Verslag/notulen clusterraad-vmbo 5 februari 2019 
 
 
Aanwezig : Bjorn, Sandra, Harold, Onno, Teun 
Afwezig : Yolande, Judit, Ellen, Linda 
Gast(en) : leden ouderraad  
Locatie  : Arcus 
Datum  : Dinsdag 5 februari 2019 
Tijd  : 16.30 tot 18.00  
Voorzitter : Bjorn 
Notulist : Onno 
 
 

1. Opening/ Vaststellen agenda/aanwijzen notulist 
 

2. Controleren notulen 11-12-2018 
Geen bijzonderheden 
 

3. Binnengekomen stukken/mail/post:  
Björn heeft kort voor de vergadering nog enkele stukken van Judit gekregen, deze worden aan het eind van de 
vergadering uitgedeeld. Het gaat om:  

- een schrijven m.b.t. het dossier samenwerking met de stad/externe partners 
- een korte lijst met een aantal reeds positief advies gegeven onderdelen 
- een notitie m.b.t. het nieuwe taakbeleid voor de campus. 
 
4. Gemeenschappelijke medezeggenschap binnen de clusterraden 

Besloten wordt om samen met CR-HV op te trekken en ouders en leerlingen een vaste plek te geven   binnen de 
clusterraden aan het begin van het nieuwe schooljaar. Werving en eventuele selectie dient wel voor het einde 
van dit schooljaar te starten. Mede omdat de beslis-agenda voor oktober 2019 erg vol is. Björn werkt dit verder 
uit met Otto en Kees. 
  

5. Vraagstuk Identiteit  
De huidige vakgroep Godsdienst heeft een brief gestuurd m.b.t. de positie van het vak binnen het nieuwe 
cluster VMBO. Op dit moment heef het vak Menswording (waar Godsdienst in terug te vinden zou moeten zijn)  
in de 1e klas 1 uur gekregen, in de 2e klas is het een keuzevak en in leerjaar 3 en 4 staat het vak niet in de 
lessentabel. De huidige docenten maken zich zorgen, zeker richting de identiteit van het nieuw te vormen 
VMBO-cluster. Één van de werkgroepen die in 2008-2009 van start is gegaan was de werkgroep identiteit. Wat 
was hier de opbrengst van en wat kunnen wij terugvinden binnen het nieuwe cluster? Afgesproken is dat Berry 
Lommen gevraagd wordt naar de opbrengsten destijds en dat de leden van de werkgroep destijds, informeel 
even worden bevraagd. Dinsdag 26-2 worden zij gevraagd aan te schuiven en helderheid te verschaffen. Ons 
voorlopige standpunt is dat de algemene Identiteit van het cluster (zoals wij willen neerzetten) uiteindelijk 
bepalend zal zijn voor rol en de ruimte van het vak Menswording. Onder het motto “zeg wat je doet, doe wat je 
zegt”. 
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6. Nieuws uit de pilots 

Dit was de afgesproken verdeling: 
Onno - LBL gesprekken en Leertaken  
Harold - Programma gestuurd onderwijs en functioneringsgesprekken 
Bjorn - Talentprogramma  
Linda - TMF 
LBL-gesprekken lopen op de SGL, deze hebben een vaste plek in de agenda en een vast format voor alle 
leerjaren. Iedereen is voorlopig enthousiast over de opzet. Leertaken is een lopend proces. Tijdens de laatste 
SVOL-dag is elke vakgroep hier weer druk mee geweest (als het goed is). 
Functioneringsgesprekken, hierover wordt 15-2 teruggekoppeld en gaat dan mogelijk starten. 
Menswording gaat van start. 
 

7. Voorbereiden jaarverslaglegging 
Moet deze het boekjaar volgen (dan had het er in januari moeten zijn) of het schooljaar (dan hebben we nog 
even de tijd)? Dit wordt nagevraagd. Een MR/GMR verslag wordt bekeken en dan gaan we samen met de CR-HV 
een vaste lay-out hanteren. 
 

8. Nieuwsbrief 
Björn vraagt input. Eind februari/begin maart komt hij uit. 
 

9. Blik naar voren 
In het meest gunstige geval (en logisch) zouden de stukken die wij in april moeten gaan behandelen, 26-2 
binnen moeten zijn. We wachten in spanning af. 
 

10. WVTTK 
De tafel is leeg 
 
Eerstvolgende vergadering dinsdag 26-2 Arcus 16.30 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


