Verslag van de vergadering van de Clusterraad havo/vwo
te houden op 14 mei 2020 16.00 uur op de SGL
Aanwezig: Otto Kelderman, Liesbeth Vredeveld, Stephan Plender, Lydie van der Graaff, Ruben Ras,
Wiebe Lok, Elisabeth Ligtenberg, Carine Mönchen, Ellen Flos, Priscilla Luts-Rosheuvel, Karl Harmsen
Afwezig: Karim Rahbi (met kennisgeving)
Notulist: Ruben Ras
1.
Opening
Voorzitter opent de vergadering.
Agenda wordt vastgesteld, situatie met betrekking tot COVID-19 komt eventueel nog bij punt 5 aan
de orde.
2.
Installatie nieuwe leden
Carine Mönchen (leerling) en Stephan Plender (docent) worden officieel geïnstalleerd binnen de
clusterraad.
3.
Notulen
Geen wijzigingen, notulen zijn vastgesteld.
4.
Mededelingen uit de MR’en
Rietlanden; naast het bespreken van de huidige situatie, geen specifieke zaken besproken.
Arcus; naast het bespreken van de huidige situatie, geen specifieke zaken besproken.
SGL; naast het bespreken van de huidige situatie, geen specifieke zaken besproken.
5.
Stand van zaken vorming cluster
Is minder gelegenheid geweest om met de kerngroep te overleggen.
Er zijn richtlijnen aangegeven met betrekking tot het PTA/PTO, dit moet voor het eind van het
schooljaar klaar zijn. Secties hebben hier nog wel afstemming in nodig, maar kunnen niet meer fysiek
bij elkaar komen op Porteumdagen, dus dat moeten de secties zelf afstemmen.
Er wordt op gekoerst dat er media september/oktober gezamenlijke vakwerkplannen liggen.
Hiervoor is een stappenplan uitgezet
De huidige doorstroomnormen zijn per school nog verschillend. Dit is een punt van aandacht bij de
kerngroep en zal ook binnen het OOG worden besproken. Ook hier wordt er op gericht dit in
september gelijk te hebben getrokken zodat dit voor 1 oktober gepubliceerd kan worden.
Eén van de afdelingsleiders van de Rietlanden gaat niet mee naar het Porteum, wegens het
aannemen van een nieuwe baan met ingang van het nieuwe schooljaar.
Met de jaarplanning van 2020/2021 zal komende maandag worden gestart.
6.
TTO
Naar aanleiding van de vorige vergadering is het stuk aangevuld met een uitgebreidere
onderbouwing van de keuzes in het voorstel. Tevens is de route voor implementatie uitgebreider
beschreven.
Vraag: keuze voor het TTO brengt extra kosten met zich mee voor ouders/leerlingen. Is er ook een
vangnet voor ouders die dit niet kunnen betalen?
Antwoord: een bijdrage van de ouders voor het TTO valt niet binnen de vrijwillige bijdrage van
ouders. Er kan voor gekozen worden om binnen de school een fonds op te richten waar een
percentage van de vrijwillige ouderbijdrage in kan worden afgestort. Met dit fonds kunnen de kosten

voor leerlingen die het niet kunnen betalen gedekt worden, zodat geen leerling die het wil kiezen
buiten de boot valt door de kosten. Een dergelijk fonds heeft de voorkeur van het MT.
De voorzitter bespreekt de brief die het personele deel van de clusterraad aan de kerngroep heeft
verstuurd.
De rectoren verduidelijken:
Het TTO zal worden ondergebracht binnen de ontdekkingsroute Maatschappij en Ondernemen. Dit is
een organisatorische keuze. Alle leerlingen kunnen voor het TTO kiezen, behalve leerlingen die voor
Gymnasium of Technasium hebben gekozen. Als leerlingen binnen deze afdelingen kiezen voor het
TTO, dan moeten deze groepen ook opgesplitst worden, dit kan lijden tot een verdere versplintering
(afhankelijk van leerlingaantallen).
Een mogelijkheid zou nog kunnen zijn dat Gymnasium en TTO verplicht gekoppeld worden, er zijn
andere scholen die hier ook voor kiezen.
Een punt van aandacht is het aantal docenten die geschoold zijn/worden om TTO te mogen geven.
Vanuit de clusterraad wordt de wens (nogmaals) uitgesproken om duidelijk omrande ambities te
verwoorden voor een gefaseerde invoering van het TTO. Tevens is er behoefte aan gericht onderzoek
over de behoefte van het startpunt (en abmbitie) van TTO binnen Lelystad.
Rectoren vragen om voor het einde van dit schooljaar een beslissing te nemen met betrekking tot het
invoeren van het TTO.
7.
Rondvraag
Kan er een geüpdatete versie van de planning in de volgende vergadering voorgelegd worden?
Korte pauze
Nabespreking punten voor de pauze.
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