Notulen voor de vergadering van de Clusterraad havo/vwo
te houden op 28 februari om 17.00 uur
op SG De Rietlanden
Notulist: Liesbeth Vredeveld
Aanwezig: René Leber (tot halverwege punt 8), Kees Hoogvorst (tot halverwege punt 8), Ineke Meints , Otto
Kelderman , Lydie van der Graaf , Liesbeth Vredeveld (verslag).
Afwezig: Wiebe Lok en Ruben Ras zijn verhinderd.
1. Opening
Welkom ook aan docent GD/MAAT ISG Arcus en een ouder SGL, als toehoorder
1b. Notulen 11 december
Bij punt 5: Is nog een actiepunt van de voorzitter.
Verder geen opmerkingen.
2. Mededelingen uit de MR-en
SGL, Arcus, Rietlanden, geen dingen van belang
3. Stand van zaken vorming clusters
- A.s. dinsdag, sectietijd: vragen worden nog gestuurd, input nodig voor themagroepen (OOG-leden met
kerngroep) met m.b.t. toetsbeleid e.d.
> Verzoek: onder voorbehoud lessentabellen meesturen zodat de vakgroepen input kunnen leveren en
beter verder kunnen met de PTA/PTO. Afmaken PTAs enten op eigen school, maar wel voorbereidend op
examenjaar op het Porteum.
-Pilot Arcus h/v onderbouw team in 80-20, eerste en tweede periode geen ontdekkingsroute (ondersteuning
en coaching), derde en vierde periode algemene ontdekkingsroute. Team ingelicht, positief kritisch
ontvangen. 3 teams/eenheden met teamopdracht. Bijv. 3de jaar vooral LOB en keuze.
Daarnaast gesprekkencyclus ‘het goede gesprek’, docenten met SL/PO. Team Arcus Joke, Team SGL
Vincent, Team RTL Cees doen mee. Rollen van de docent.
-Sluiting van aanbesteding afgelopen maandag.
4. Aanmelding
Grove schattingen
850 lln schoolverlaters in Lelystad
660 bij SVOL
134 bij Aeres
60 lln zweven of elders (overeenkomstig met afgelopen jaren)
5. Notitie taakbeleid voor de campus (bijlage)
Professionele ondersteuning bij stappen (punt 4)
Fijn dat er taakbeleid voor het OOP. ‘Meer erkenning‘ bewuste formulering omdat dit de laatste jaren niet
voldoende
Ter vaststelling dat dit de route is. Akkoord door de h/v clusterraad.
6. Volumetabel (bijlage)
Onderbouw
De tabel is gemaakt door naar de gemiddeldes van RLT, SGL en Arcus te kijken, er zat weinig verschil in.
Coaching samen met mensvorming en burgerschap in klas 2 en 3 om het niet alleen zichtbaar, maar ook
merkbaar te maken. (Zie punt 8, is elke coach hiervoor geschikt?)
-Moet 36 uur per leerjaar? Mag ook gemiddeld 36 uur over 3 jaar.
-Geen gedachte achter BV bb en te/hv, graag vervangen door BV (beeldende vorming)
-Is in de eerste klas 3 modern vreemde talen niet teveel? Kan ook anders over de jaren heen verdeeld
worden. In de derde klas keuze van 2 van de 3 MVT.
-LO bij natuur, zou ook bij maatschappij kunnen staan zodat er bij kunst een extra uur komt (voor drie
kunstvakken (BV, drama en muziek))? Er is uit gegaan van gemiddeldes van de drie scholen voor de
verdeling.
-Maatwerk, wat als de lln geen moeite heeft met vakken? Hoeft niet perse een vak te zijn waar de lln moeite
mee heeft. Als het goed gaat mag het ook iets anders zijn bijv. GD
-Waar komt computervaardigheden, mediawijsheid, ICT?

Bovenbouw
-de 80%-kolom is berekend vanuit de min-kolom
-Bij bovenbouw havo en vwo missen natuurkunde en biologie in het vrije deel als keuze vak. Graag
toevoegen.
-Informatica, BSM en GD/MAAT staan nu niet op de lijst. Deze extra vakken worden nu niet gegeven, maar
zouden als er genoeg animo voor is eventueel nog kunnen worden toegevoegd op een later moment.
-Is één coachuur genoeg? Wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren in dat uur? Wel als kleinere groepen.
Coaching niet als mentoruur.
-Zorg over afronding bij Profielvakken en vrije deel bij 4 en 5 havo. De afronding naar boven van wiskunde
en Engels gaat ten koste van deze vakken. Vooral op de havo zijn er zijn vakken (bijv. geschiedenis,
biologie) met bij met een zwaar examenprogramma’s. Engels wordt juist erg goed op gescoord in Lelystad.
-Waarom NLT rood? Nog in beraad of het een eindexamen vak wordt. Het zou ook als keuze -modules in de
20% kunnen. Als je wilt dat lln er examen in kunnen doen, dan moet het bij de keuzevakken.
Verzoek: onder voorbehoud lessentabellen meesturen zodat de vakgroepen input kunnen leveren en beter
verder kunnen met de PTA. Zie punt 11 voor antwoord.
Een van de vragen die hierbij zal worden gesteld is of de verwante vakken samen moeten worden
geclusterd of juist niet.
7. Transferpunt
Buiten en binnen wereld, contextrijk leren, school en bedrijfsleven/overheid. Wij wachten op actie, notitie van
Judith. H/V wil graag aanwezig zijn bij deze ontmoetingen. Rectoren zal hierom vragen.
8. Identiteit (bijlage)
Lange geschiedenis, ingewikkelde materie.
SL: In kerngroep, recht aan interconfessioneel onderwijs GD op de tabel voor mensen die dat willen. In het
eerste mensvorming voor 1 uur op de tabel voor iedereen.
GD/levensbeschouwing extra curriculair op de tabel in de klas 2 en 3 (in ieder geval voor lln die op het
interconfessionele BRIN-nummer zijn ingeschreven, maar ook open voor anderen).
Lln dan extra uur? Eventueel in extra maatwerktijd als de lln niet alle tijd nodig heeft voor ondersteuning.
Er moet helderheid komen, daarover moet dus nog een stuk/voorstel komen. Nog in gesprek met o.a. Barry.
Mee tellen voor overgang? Moet over gepraat worden.

Actielijst
onderwerp
Punt 5 vorige notulen: 5.
Voorstel 90 minuten blokken en
werken in periodes

Breder trekken dan de
ouderraad.
Notitie tranferpunt en graag
uitnodiging voor h/v
Mail naar rectoren over
aanpassingen/aanvullingen
lessentabel, voordat het rond
gestuurd kan worden

actie
De voorzitter van de
clusterraad zal t.z.t.
e.e.a. over deze
instemming
communiceren naar
de achterban.
Overleg met Rhody,
clusterraad VMBO en
GMR.
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