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*** C O N C E P T*** Notulen clusterraad vmbo 29 oktober 2019 
 
 
Aanwezig : Linda, Bjorn, Sandra, Harold, Onno, Yolande, Annemarie, Judith, Merwe en 

  Yasmina 
Afwezig : Sandra, Linda, Onno (vanaf 20:15) 
Gast(en) : Judit 
Locatie  : Arcus 
Datum  : dinsdag 29 oktober, 2019 
Tijd  : 19:00 tot 20:30  
Voorzitter : Bjorn 
Notulist : Harold 
 
 

1. Opening/ Vaststellen agenda/aanwijzen notulist 
De voorzitter opent de vergadering. 

 
2. Controleren notulen en Binnengekomen stukken/mail/post 

Geen vragen. Annemarie wordt bedankt voor de notulen. 
 

- Diverse stukken van Judit 
 

3. Nieuwe planning 
 

- Jaarplanner versus MR 
Opmerking/vraag, kan de Kolom GMR worden toegevoegd? 
 

- Nieuwste blokkenplanner 
Gevraagd naar planner of er meer vragen zijn? 
De aanbesteding It’s learning vraagt meer tijd. It’s learning vergt een half tot één jaar 
en is voor heel het Porteum.  
 

4. Pilots 
 

- BK programma gestuurd werken. 
Programma-gestuurd leren is meer dan een veredelde LOI. Docent-besturing blijft 
belangrijk. 
Opm.: Laat medewerkers weten dat het niet alleen programma-gestuurd is. 
 

- LBL 
Loopbaan Leren: opm. dit wordt een mentortaak. Een vervolgvraag is of dit in de 
jaartaak past? 
Is verschillend op de huidige scholen. De mentortaak op Porteum wordt verder 
uitgewerkt. 
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- TP kunst 
Kunst 1 TL/H: 
Komt een nieuwe pilot opzet.  
 

- TP mensvorming 
Opm.: opvallend dat ICT kennis een aandachtspunt is. 
 

- TP robotica 
- Talentprogramma 1TL/H 

 
- TMF 

De pilot is gestopt. De opzet was niet haalbaar.  
In de lessentabel staat nog wel TMF? Dat klopt. Er wordt naar een nieuwe vorm 
gezocht. 
 

- It’s Learning 
In combinatie met BYOD (Bring you Own Device), de leerlingen hebben een 
device/laptop nodig. Is dit voor ouders financieel haalbaar?  
 

- Keuzevakken BK 
Opm.: Assisteren in de gezondheidszorg is nu ook voor basis leerlingen beschikbaar. 

 
5. Voortgang dossiers 

Kan de clusterraad vroeg geïnformeerd worden over het dossier taakbeleid. Gezien de 
planning is dat wel nodig. 
Leertaken, is een veel besproken item. It’s learning en leertaken gaan met elkaar te 
maken krijgen. Het is belangrijk dat medewerkers gaan weten en denken in leertaken 
als de manier van werken.  
 

 
6. Stemmen lessentabellen  

Unaniem akkoord met de volgende kanttekeningen: 
Er blijft een zorg geuit worden over het minder aantal contacturen in de 
beroepsrichting. 
Een volgende punt is graag aandacht voor ICT –vaardigheid van leerlingen. Het punt 
wordt door meerdere leden aangegeven als aandachtspunt.  

  
7. Blik naar voren 

Taakbeleid moet naar voren gehaald worden.  
De planning moet nog een keer worden aangepast. 
 

8. Wvttk/Rondvraag 
Geen punten of vragen voor de rondvraag. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inzet en aanwezigheid en sluit de vergadering. 


