Notulen voor de vergadering van de Clusterraad havo/vwo
gehouden op 12 september 19.30 uur
op SG De Rietlanden
Notulist: Liesbeth Vredeveld
Aanwezig:
Directieraad: R. Leber
Personeel: O. Kelderman, I. Meints, W. Lok, L. Vredeveld
Ouders: P. Luts-Rosheuvel,
Leerlingen: K. Rabhi, O. Kok
Afwezig: K. Hoogvorst (directieraad), L. van der Graaff (personeel), R. Ras (personeel), K. Harmsen
(ouder), A. Smits (leerling)
Teruggetrokken: S. Ridder-Gaus. De nieuwe kandidaat heeft bericht gehad van de secretaris, maar
heeft nog niet gereageerd.
1.

Gezamenlijke start GMR, clusterraden en rectoren met een presentatie van Barry
Lommen

2.

Opening. Voorstelronde.

3.

Verslag vorige vergadering
Punt 1. Reglementen/statuten graag nog mailen aan nieuwe lid (actie secretaris)
Punt 2. Overzicht van de pilot? Nog niet volledig, zodra dit klaar wordt het verstrekt
Overzicht studiedagen wordt aan het personeel aangeboden op de eerst komende
SVOL-dag (actie Rector).
Hoe gaan we om met de items die alleen de personeelsgeleding aan gaan? Daar
moet over nagedacht worden (actie personeelsgeleding clusterraad)
Punt 8. Budget CR voor o.a. notulist. (actie voorzitters clusterraad bij bestuurder)

4.

Mededelingen uit de MR-en
Communicatie tussen MR-en en clusterraden blijft van belang. Handig om elkaars
verslagen te lezen en goed contact te houden met onze eigen MR-en.
Vanuit Arcus: Pilots hebben te groot effect op de roosters, samen met nieuw
roosterprogramma en nieuwe roostermaker. Pilots worden even gestaakt tot het rooster
op orde is.

5.

Stand van zaken vorming clusters
Kerngroep begonnen. Porteumdagen aan het inplannen en vormgeven, dit jaar minder
hele dagen, maar wel middagen. Behoefte aan meer sturing op de sectie-middagen.
Lijsten secties worden gemaakt en verspreid. OOP-lijst ligt bij bestuurder, behalve
onderwijsgerelateerde-OOP-ers (bijv. TOA).

Werkgroep toetsbeleid wel gestart, omdat dit veel effect heeft op vele verschillende
onderwerpen. Externe van CPS (Sander van Veldhoven) gaat dit leiden.
6.

Volumetabel. Ter vaststelling: akkoord.
Mail van L. Bello met zorgen (van de sectie natuurkunde) zal door rector worden
besproken in de kerngroep en overwegingen worden aan haar gecommuniceerd.
Het is een raamwerk waar binnen bewogen kan worden in de verschillende teams, als de
leerdoelen per vak maar bereikt worden.

7.

Rondvraag
a. Vergadertijden 16.00 uur op de Rietlanden tot nadere orde.

8.

Informeel samenzijn met rectoren, bestuurder, GMR en Clusterraden tot 22.00 uur

