Notulen voor de vergadering van de Clusterraad havo/vwo
te houden op 4 april om 17.00 uur
op SG De Rietlanden
Notulist: Ineke Meints

Aanwezig: René Leber (tot halverwege punt 8), Kees Hoogvorst (tot halverwege punt 8), Ineke
Meints , Otto Kelderman , Wiebe Lok, Lydie van der Graaf , Liesbeth Vredeveld.
Afwezig: Ruben Ras is verhinderd.
1. Opening
2. Notulen
N.a.v. punt 7 transferpunt: Een docent is daar geweest namens het technasium. Er waren helaas
wat weinig bedrijven.
2. Mededelingen uit de MR-en
MR Rietlanden: volumetabel vmbo is door MR Rietlanden goedgekeurd.
Afstemming urentabellen tussen de scholen goede zaak.
3. Stand van zaken vorming clusters
Afgelopen dinsdag bij de raadsvergadering met op de agenda vorming clusters, dit is goed
verlopen.
Er komt een ammendement van SP en Groenlinks over de verwarming door de houtcentrale,
warmte pompen zijn nu nog niet haalbaar.
16 april staat het punt ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.
Het heien begint net na de examens.
In de directieraad is besloten dat er 3 svol-dagen komen en dat elke dinsdag er vanaf 2 uur
ruimte is voor de clusters.
Er wordt gesproken over keuzes die binnen de profielen straks in het Porteum wordt
aangeboden. De decanen leggen contact met het hbo.
Ook de keuzes binnen de vakgroepen wordt besproken, en er komt een workshop
digitaliseren kun je leren.
Ook wordt er over de zorg op Porteum besproken.
4. Mensvorming en levensbeschouwing
Belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de detonatie van de scholen, dus ook
godsdienst/levensbeschouwing moet herkenbaar zijn. Voorstel om levenbeschouwing extra
curriculair aan te bieden vanaf het 2e jaar.
Er is nog geen besluit genomen of dit vak ook een voor cijfer moet meetellen.
In de bovenbouw word een verbredingsprogramma aangeboden waarin dit een plek krijgt dit
wordt in zowel de 4e en de 5e aangeboden.

Er is een docent van Arcus die hier mee bezig is, wel zijn hier meer collega’s voor nodig om te
ontwikkelen.
Wat als dit niet goed uitpakt en het vak wordt niet gekozen, is er een evaluatiemoment
ingepland? Hebben we dan wel recht op het interconfessionele BRIN. Wel nadeel extra
curriculair dat het extra tijd kost, is dit geen drempel? Rectoren: dit is niet specifiek voor
mensvorming, alle vakken worden geëvalueerd. Als blijkt dat het niet werkt, zullen we
mensvorming anders vorm moeten geven. Het heeft een speciale status. Wel blijft het de
keuze van ouders.
Wat wil de kerngroep met deze notitie van de clusterraad havo/vwo.
5. Volumetabel
Rector: na de vorige campusdag zijn er van alle vakgroepen reacties gekomen, variërend van
goed tot hoe kun je het bedenken. Er is nogmaals gekeken naar de uren van een aantal
vakken, en er zijn aanpassingen gedaan.
Bij de talen komt Spaans pas in het 2e jaar en in het derde moet er gekozen worden voor 2
vakken.
Bij de cultuurvakken blijken de uren te verschillen tussen de scholen, ook hier is een
aanpassing gedaan.
Wiskunde bovenbouw is nu uitgesplist en in de onderbouw is er een uur bijgekomen, en dat
betekend dat rekenen onder wiskunde valt.
De bovenstaande aanpassing houdt in dat er minder maatwerk overblijft.
Ook is er voor de onderbouw een onderbouwing bijgevoegd hoe de keuzes gemaakt zijn.
personeel
- Nog een kleine aanpassing is nodig voor maatwerk en voor biologie onderbouw (bio 2uur
in klas 2 en sk 2 uur in klas 3)
- Bij muziek en bv. Bv zwaarder traject nodig voor examen? Rector: er is gekeken hoe het
nu vormgegeven wordt. Om hier examen in te doen hoeft het vak niet in de onderbouw
gevolgd te worden.
- De sectie maatschappijleer heeft 2 visies, wel of niet in het examenjaar. Er is gekozen
voor het voor-examenjaar.
- Onderbouw; argumenten clustering vakken: wat is hierover in de svol-dag uit gekomen.
Rector: de meerderheid kon zich vinden in de clustering van de vakken.
- Bovenbouw; havo5 ma-uur weg, foutje in de telling.
- Profielvakken komen er nadelig uit. Is ook op de svol-dag besproken. Een aantal vakken
heeft door de afronding minder tijd krijgt om de stof af te ronden en een docent kan
meer klassen krijgen. Wordt de werkdruk dan niet hoger? Rector: de aanname dat de
docent dan meer klassen biologie krijgt hoeft niet zo te zijn. Er zijn meer manieren om les
te geven. De definitie van een les moet helder zijn. Een deel van de taak zit ook in de
20%. Rector; ook wordt er gekeken naar het toets-beleid, hoe wil je toetsen en hoe vaak
wil je toetsen. Dit heeft ook invloed op de werkdruk.
- Er zijn er vanuit de vakgroepen nog meer vragen gesteld, hoe wordt dit teruggekoppeld.
Rector: na vaststelling tabel komt er een stuk met ook daarin de antwoorden op de
gestelde vragen. Waarom is dit niet al bij de tabel gevolgd? Nu is het moeilijk te bepalen
wat de vakgroepen er van vinden. Rector; dit wordt aan collega’s uitgelegd? De vragen
zijn geïnventariseerd en de clusterraad zal deze krijgen.

-

NLT? Er is geen besluit genomen, de rectoren zijn nog in gesprek met de science afdeling.

Rector; je moet een startpunt hebben.
6. Scenario’s naar 20/21 & 21/22
Waarschijnlijk wordt het zomer 2022 voordat we samen naar Porteum gaan. Hoe tot dan toe
vorm geven? Rector: wel volgend jaar al als ware we de campus te gaan lesgeven, wel met de
beperkingen van de gebouwen. Bijv. in het vmbo kan de leerlijn consumptief niet op een
andere locatie dan de Rietlanden gegeven kan worden.
De rectoren vinden het jammer om door de uitstel van de bouw ook de ontwikkelingen uit te
stellen. Een aantal collega’s die niet mee willen met de 80/20 ontwikkeling en in 20/21 met
pensioen gaan, dit blijft gelijk.
Bij vacatures wordt geworven voor Porteum en de locaties, de reacties die hierop komen
worden al anders.
- In hoeverre kan het Porteum gebouw nog mee in de onderwijsontwikkelingen? Rector:
op basis van de plannen die in augustus zijn gemaakt is de aanbesteding gedaan. Hij
verwacht niet dat er nog wijzigingen in kunnen. Wel is de inrichting nog niet vastgesteld,
daar wordt nog over nagedacht. Er komen gesprekken met verschillen groepen over de
inrichting van de ruimten.
7. Rondvraag
- Tijdstip van vergaderen. Kan dit vroeger? Iedereen kan een uur vroeger, dus vergaderen
we vanaf nu om 16.00 uur.
- Vanuit transferpunt willen de rectoren daar nog voor worden uitgenodigd? Ja.
Korte pauze
8. Nabespreken punten voor de pauze
Mensvorming/levensbeschouwing – instemming met voorstel mensvorming en
levensbeschouwing.
Volumetabel – nu instemming? Geen definitieve instemming maar toestemming hiermee verder
te gaan.
Wel willen we bij de stukken een begeleidend schrijven en aanbiedingsbrief welke status een
stuk heeft.

