
Agenda  voor de vergadering van de Clusterraad havo/vwo 
te houden op 7 november 2019 om 16.00 uur  

 op SG De Rietlanden 
Notulist: Ineke Meints 

 
1. Opening 

 
2. Notulen 
 
De opbrengst van de studiedag van vorig jaar, is het mogelijk hier een verslag van te krijgen? 
Rector: is benoemd op de 1e Porteum dag van dit jaar, hij zal dit doorsturen. 

 
3. Klankbordgesprek over 45/90 
 
Korte toelichting van de rectoren. Voorstel is om volgend jaar op de bestaande 3 scholen les te 
geven in eenheden van 45/90. Dit moet in de GMR worden besloten, maar het is belangrijk dat 
ook de MR-en erachter staan. Het besluit moet voor de voorjaarsvakantie genomen worden. Ook 
de clusterraad wordt gevraagd hier in mee te denken.  
De ouders en leerlingen willen graag het rode boekje met informatie ontvangen, dit is ook te 
vinden op de svolsite: onze campus.  
Personeel: vallen de leerlingkeuzes in de 80 of de 20 procent? Rector: in beide 
Personeel: de clusterraad heeft al ingestemd met 45/90 voor de Porteum. Op de huidige scholen 
is deze instemming een zaak van de MR en niet van de clusterraad.  
Ouders: willen wel meedenken, maar willen wel duidelijk weten welke richten dit op gaat, Ze 
verwachten dat dit een jaar extra onrust creëert.  
Personeel: een aantal problemen die het personeel voorziet met de invoering van 45/90 op de 
huidige scholen zullen er op Porteum niet zijn. Het personeel wacht het onderzoek af. Het 
personeel wil graag duidelijkheid wat dit betekend voor de docenten, de leerlingen en de 
organisatie. En waarom worden niet eerst de periodisering, jaarplanning en toetsroosters gelijk 
gemaakt? Het personeel benadrukt dat de beslissing over invoering van 45/90 in de huidige 
scholen niet aan de clusterraad is. Over gerichte vragen willen we wel meedenken, maar nemen 
hierin geen besluit. 
Ouders: wordt het onderzoek naar o.a. een proefrooster extern of intern gedaan? Rector: dit wordt 
door een schooloverstijgend team gedaan. 

 
4. Rondvraag 
Is er al meer duidelijkheid over de bekostiging? Nee nog niet.  
Het personeel wil graag een lijst met sectiegenoten per vak met e-mailadressen. 
Ook wil het personeel graag een overzicht met alle pilots, de rectoren zullen de powerpoint 
hierover rondmailen. 

 
 
 
 


