
Conceptverslag van de vergadering van Clusterraad h/v d.d. 27 juni 2019 

Aanwezig:  Kees Hoogvorst , Rene Leber-  directieraad 

                    Wiebe Lok , Ineke Meints , Liesbeth Vredeveld , Lydie van der Graaff , Otto     

                    Kelderman  -  personeel 

                    Priscilla Kruk , Karl Harmsen  -  ouders 

                    Karim Rabhi  ,  Oscar Kok  -  leerlingen 

 

Afwezig: Ruben Ras(personeel)  ,  Sacha de Ridder(ouder)  ,  Anne Smits(leerling) 

 

1. Opening 
Voorstelronde CR leden en installatie van de nieuwe leden.  Uitleg van de voorzitter 
aan de nieuwe leden over de status en de rol van de CR. 
Actie: de secretaris zal de reglementen/statuten naar de nieuwe leden mailen. 
 
 

2. Notulen 9 mei jl.   
Het toets beleid van de 3 scholen op elkaar af stemmen komt enigszins onder druk te 
staan is de mening van CR.  Hier moet t.z.t. wel enige prioriteit aan worden gegeven. 
Volumetabel/lessentabel: er hebben nog enkele kleine wijzigingen plaatsgevonden 
Actie: Binnenkort komt vanuit Centrale Directie, mede n.a.v. deze aanpassingen, de 
volumetabel naar de CR. 
 

3. Mededelingen vanuit Mr’en 
Geen.   
Er heeft inmiddels gesprek plaatsgevonden vanuit vakgroepen LO van de 3 scholen 
met Barry Lommen en Gert Jan Sikkens over de sportaccommodaties.  Wordt 
wederom vervolgd. 
 
 

4. Stand van zaken H/V Cluster en terugblik SVOL-studiedagen 
Het toets beleid snel neerzetten vanuit verschillende scholen en vanuit verschillende 
visies is geen eenvoudige zaak. Hier is ondersteuning bij nodig.  En te snel willen 
handelen is niet goed. Direct na de zomervakantie zal dit traject in gang gezet gaan 
worden.  Doel is om in januari 2020 alle uitgangspunten vastgesteld te hebben. 
 
De huidige pilots op de scholen blijven doorgaan.  Er komen ook nieuwe pilots aan.  
Overzicht hiervan komt aan de orde bij de CR-vergadering van volgend schooljaar. 
 



Toelichting van rector op het overzicht van SVOL-studiedagen van afgelopen 
schooljaar.   Is nog niet compleet/af.  Komt een uitgebreidere versie aan. 
 
Bovenschools worden er ook op administratief niveau al zaken in gang gezet.  Zoals 
bijvoorbeeld rooster en rooster programma’s.  Ook als het gaat om ondersteuning. 
 
Inrichting gebouwen: zijn er al gesprekken geweest met OOP?   Neen.  Kwalijk temeer 
er al wel gesprekken hebben plaatsgevonden met diverse geledingen vanuit het OP.  
Het OOP wil graag mee brainstormen als het gaat over de indeling van de plekken 
binnen het gebouw.  De rectoren nemen de gemaakte opmerkingen vanuit OOP mee 
in Directie Raad overleg. 
 
Opmerking vanuit de CR: wellicht verstandig om een soort van 
communicatieadviseur/proces coördinator, die e.e.a. vanuit de bouw terugkoppelt 
naar diverse geledingen aan te stellen. Er kan/moet in sommige gevallen beter 
gecommuniceerd worden in dezen.   
 
Er komt herziening van beoordeling – en functionering gesprekken op Porteum. Het 
functie bouwwerk (functiemix) staat ook op de agenda.  Ook herziening taakbeleid 
wordt onderwerp van gesprek. 
 
 

5. Thema en fasering 
Er komt een tijdspad van thema’s in de kerngroepen.  Dit komt uiteraard terug in de 
CR. 
 
 

6. Aansluiting PO/VO en VO/HO 
CD heeft gesprek gehad met HBO Windesheim Almere en Aeres Hoogescool.  Hoe 
kunnen we elkaar vinden in de toekomst.  Ook gezien werkwijze 80-20.  Wellicht in 
de toekomst in gezamenlijkheid een programma maken. Doel is uiteindelijk om meer 
hbo-afgestudeerden in Lelystad te houden. 
PO/VO: goede verbinding is noodzakelijk. Kinderen moeten vanuit de basisschool op 
een juiste plek komen.  Ook gaan er op dit moment in Lelystad nog te veel leerlingen 
naar het speciaal onderwijs.  Hoe gaan we hiermee om? 
Porteum gaat in de onderbouw werken met ontdekkingsroute’ s, een goede 
voorlichting aan basisscholen hierover is noodzaak. 
 
 

7. Clusterraad-GMR-MR 
Voorzitters Clusterraden zijn bij GMR geweest.  Er vond uitwisseling van gedachten 
plaats. GMR was nieuwsgierig hoe het reilt en zeilt bij de Clusterraden.  Bij een allen 
was de mening toegedaan dat de communicatie vanuit de Cr naar de GMR en 
vervolgens weer naar de MR beter moet en kan.  Hier zal nader over nagedacht 



worden hoe dit in gang te gaan zetten.   12September 19.30 uur is er aftrap nieuwe 
schooljaar voor alle CR en GMR leden.  Plaats van handeling is Restaurant van De 
Rietlanden. 
 
 

8. Rondvraag 
Is het mogelijk notulist aan te stellen voor de CR. 
Is er überhaupt budget voor CR  
Actie: voorzitter gaat bovenstaande zaken uitzoeken en komt hopelijk t.z.t. met goed 
bericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Wiebe Lok 


