(concept) Verslag van de Clusterraad vergadering H/V d.d. 11-12-2018
Aanwezig: Ineke Meints , Liesbeth Vredeveld , Otto Kelderman , Lydie van der Graaf , Wiebe
Lok (verslag) , René Leber.
Afwezig: Ruben Ras , Kees Hoogvorst.
1. Opening
2. Notulen 8 november
Tot leerjaar 3 geen VWO klas “hoeft geen bezwaar te zijn” , dit is niet zo gezegd,
vervangen door: Ik wil dit t.z.t. toch nog wel eens een keer wat uitvoeriger
bespreken.
OOP geleding graag toevoegen aan mailinglijst Havo/VWO personeel/cluster.
3. Mededelingen vanuit de MR’en
MR Rietlanden: Nieuwe overgangscriteria definitief goedgekeurd. Wellicht verstandig
dit t.z.t. ook te agenderen bij clusterraad.
4. Stand van zaken vorming clusters
*er werd door directieraad en kerngroepen goed terug gekeken op studie dag van 29
november jl. Reacties van overig personeel ook positiever dan eerste studiedag van
dit cursusjaar. Deze eerste studiedag vond men geen succes.
*teamleiders en directie gaan meer in portefeuilles werken. Er komt betere verdeling
van taken ; bijvoorbeeld wie gaat zich richten op taakbeleid , PTA’s , etc. Ook
personen uit OOG worden gevraagd zich met bepaalde portefeuilles bezig te gaan
houden. OOG: hier kwam uit dat er te weinig feedback komt als het over taakbeleid
gaat. Dit komt wellicht onder druk te staan. Hier zal het OOG over benaderd worden
door directie. Wie van het OOG wil hierin participeren en/of over gaan brainstormen.
Kees en René gaan deze groep als geheel nog een keer uitnodigen. Wordt vervolgd.
*bezig geweest met mensvorming
*we zijn aan de gang met volume/lessentabel
*teamleiders houden zich bezig met ontdekking routes en inhoud geven hieraan
*voorlichtingsavonden nieuwe campus zeer goed bezocht , er komt extra avond. Als
het ging over het onderwijs concept kregen we redelijk veel positieve feedback. Veel
bezoekers hadden nog wel zorg over de schaal grootte van nieuwe campus.
5. Voorstel 90 minuten blokken en werken in periodes
*mogelijkheid om in de blokken van 90 minuten te werken met 30 of 45 minuten in
roosters blijft bestaan.
*de leerling is 5 dagen in de week elke dag de 4 eenheden van 90 minuten
beschikbaar (dus niet de term aanwezig hanteren)

*de op en aanmerkingen werden/worden verwerkt ddor directie raad.
*De Clusterraad stemt in om te gaan werken met eenheden van 90 minuten op de
nieuwe campus in het Havo/Vwo gedeelte. De opmerkingen gemaakt in de
clusterraad moeten verwerkt worden. De clusterraad ziet met belangstelling de
definitieve formulering hierover vanuit de directie raad tegemoet.
De voorzitter van de clusterraad zal t.z.t. e.e.a. over deze instemming communiceren
naar de achterban.

6. Planning
*Er zijn teamleiders en directieraad leden gekoppeld aan taken
*Nieuw taakbeleid opstellen is een punt van zorg en moet niet op de lange baan
geschoven worden.
*PWS wordt nergens benoemd. Moet wel georganiseerd en afgestemd worden
7. Voorlopige indeling teams
*In eerste instantie ingedeeld op keuzes/interesses. Bij een onlogische indeling werd
i.o.m. teamleiders geschoven. Teamleiders kennen personeel immers beter dan
directie. Uitgangspunt is ook werken met gecombineerde teams , dus met personeel
vanuit de 3 verschillende scholen. Dan ook gaan kikken naar indeling onderbovenbouw.
Clusterraad: wat als iemand nu nog switch wil maken? Dan moet collega z.s.m. in
gesprek met zijn/haar leiding gevende en dit moet dan terug gekoppeld worden naar
René en Kees. Hoe het er echt uit gaat zien> daar kan geen garantie voor worden
gegeven, hangt bijvoorbeeld ook af van keuzes van leerlingen , lessentabellen e.d.
Een paar collega’s hebben reeds aangegevn niet op de door hen gewenste plek te
zitten. Dit is gehonoreerd/hersteld.
Eind januari/februari staan de teams vast.
Clusterraad: expertise binnen halen van een docent uit een ander team moet toch
altijd mogelijk blijven? Jazeker!
8. Rondvraag
*Hoe communiceren we genomen besluiten/adviezen van onze raad naar achterban?
*Ouders betrekken bij overlegmomenten clusterraad?
*Komt er een gemeenschappelijke ELO? (zowel v.w.b. H/V als VMBO cluster)
Bovengenoemde vragen volgende raad vergadering bespreken.
Na de pauze gingen we snel weg i.v.m. activiteiten op scholen(leerling feest) en
vermoeidheid/”gaarheid” van een ieder.

Notulant , Wiebe Lok

