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Notulen clusterraad vmbo 12 september 2019 
 
 
Aanwezig : Linda, Bjorn, Sandra, Harold, Onno, Yolande, Annemarie, Judith, Merwe en 

  Yasmina 
Afwezig : Tessa en Juniora 
Gast(en) : Judit 
Locatie  : Rietlanden 
Datum  : Donderdag 12 september, 2019 
Tijd  : 19:30 tot 20:30, daarna informeel  
Voorzitter : Bjorn 
Notulist : Annemarie 
 
 

1. Opening/ Vaststellen agenda/aanwijzen notulist 
 

Geen wijziging op de agenda. Annemarie notuleert. 
 
We komen 6 keer samen indien nodig. 

 
2. Controleren notulen n.v.t. Binnengekomen stukken/mail/post: n.v.t. 

 
Er zijn geen binnengekomen stukken. 

 
3. Toelichting Judit op nieuwe planning 

 
ü Judit geeft aan dit overleg samen met Pieter te doen. Indien nodig wisselen zij elkaar af bij de 

VMBO clusterraad vergaderingen.  
 
ü Lesrooster (volumetabel) volgend schooljaar moet eind november de dilemma’s zijn 

opgelost. Invoering is per augustus 2020 van het 45/90 minuten rooster. 1 jaar voor de 
overgang naar Porteum, zo kan het stapsgewijs worden ingevoerd. 
 

ü Ieder jaar wordt er een nieuw boekje uitgegeven met de te ondernemen acties om alles te 
verankeren voor de nieuwe school. Boekje 4 komt met kerst uit. De planning moet nog 
worden aangepast, omdat de bouw is uitgesteld/vertraagd. 
 

ü Digitaal volgsysteem => in november/december 1 (Europese) aanbesteding voor VMBO/H/V 
 

ü Transferpunt => de stad als lerende omgeving. Moet worden uitgebreid voor een techniek 
subsidie, de aanvraag moet verbeterd worden, alle partners moeten betrokken zijn. 
 

ü Er wordt gewerkt aan de ondersteuning structuur, denk hierbij aan mentoraat, 
coachgroepen. 
 

ü  
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ü Taakbeleid (professionalisering werkrelatie) – hiervoor wordt een werkgroep opgestart. Deze 

werkgroep wordt extern begeleid.  
 

ü Augustus 2020 – meer harmonisatie van de organisatie tussen de scholen (leerzones, basis 
afspraken). 
 

ü De TMF pilot wordt gestopt.  
 

 
4. Vraag van Annemarie 
 
Annemarie vraagt hoe het bestuur/directie van SVOL betrokken is bij de plannen van de 
gemeente inzake de locatie van Skaeve Huse. Judit geeft aan dit neer te leggen bij de bestuurder. 
De zorgen worden gedeeld. 

 
5. Stemmen lessentabellen afspreken voor eerstvolgende vergadering 

 
De lessentabellen worden verstuurd via de mail aan de ouders en leerlingen. De stemming vindt 
plaats bij de volgende vergadering op 29 oktober. 

 
6. Blik naar voren  

 
Niet aan de orde gekomen. 

 
 

7. WVTTK 
 

Niets voor de WVTTK-rondvraag. 
 
 
 
 
Volgende vergadering is gepland op dinsdag 29 oktober 2019 – locatie Arcus. 


