
Notulen  voor de vergadering van  

de Clusterraad havo/vwo 

gehouden op 11 juni 2020 

16.00 uur op SG de Rietlanden 

Aanwezig: René Leber, Kees Hoogvorst, Otto Kelderman, Stephan Plender, Lydie 
van der Graaff, Ruben Ras, Wiebe Lok, Carine Mönchen, Karim Rahbi, Ellen Flos, 
Priscilla Luts-Rosheuvel, Karl Harmsen, Liesbeth Vredeveld 

Afwezig: Elisabeth Ligtenberg (afgemeld) 

Notulist: Liesbeth Vredeveld 
 

1. Opening. Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Geen 

extra punten voor de agenda.  

2. Notulen 14 mei. Geen inhoudelijke wijzigingen, notulen zijn vastgesteld. 

3. Mededelingen uit de MR-en. RTL: voorstel doorstroombeslissing 

(iedereen bespreekgeval als de leerling niet aan de overgangsnorm heeft 

voldaan i.v.m. Corona) is goedgekeurd (idem voor Arcus). SGL en Arcus 

hebben tussentijds geen MR-vergadering gehad. 

4. Stand van zaken vorming clusters 

-Cees v Leeuwen gaat weg, wordt niet opgevolgd op RTL ook niet op 

Porteum. Beoogde afdelingen worden heringericht en gereorganiseerd, dit 

wordt nu in de kerngroep besproken. 

 

- Werkgroep is bezig met het vormgeven van de doorstroomnormen en het 

toetsbeleid voor Porteum, dit heeft ook al gevolgen voor volgend jaar. Dit 

wordt nu besproken in de kerngroep en gaat daarna MR-en van de 

afzonderlijke scholen. Toetsbeleid wordt volgend jaar voorgelegd aan CR. 

+Vraag: kaders voor toetsbeleid wordt door verschillende secties al in PTA 

toegepast. Dit levert nu per school al wel wijzigingen op t.o.v. huidig 

toetsbeleid. Hoe wordt dit naar ouders gecommuniceerd?  

>Dit moet door elke school zelf worden gedaan (eigen MR). Liefst al wel 

zoveel mogelijk naar één invulling per sectie. 

+Vraag: hebben vakgroepen genoeg handvatten?  

>MVT en Wis willen uitzonderingen, die worden nog toegestaan. 



+Opmerking: niet alle sectie hebben het document als open-voor-discussie 

geïnterpreteerd. Opmerkingen mogen alsnog. 

 

-Kerngroep is bezig met de invulling van 20% in de bovenbouw. Op 

verschillende scholen al deels in gevoerd d.m.v. pilots (extra 

ondersteuning/ multi-uren of als uren teruggegeven aan de vakken). 

Verdere ontwikkeling (voor op Porteum) wordt besproken in de kerngroep. 

 

-Er is een Commissie veiligheid (bovenschools) in samenspraak met 

gemeente. Vraag waar ze nu mee bezig zijn in de kerngroep: heeft het h/v-

cluster een veiligheidscoördinator nodig. 

 

-M.b.t. delen van stukken. ICT gaat Van Volta gebruiken (schil om al onze 

ICT), ook communicatie platform en archief functie. Als akkoord, start 

schooljaar 20-21. 

 

5. TTO (zie bijlagen reactie  op reactie kerngroep aan clusterraad TTO 7-6-

2020 en conceptbeleidsplan TTO 2020-2024). De rector licht deze toe. 

-Het vormen van combinatiegroepen kan breder invoeren van TTO 

mogelijk maken, omdat het dan beter betaalbaar is. Ondergrens voor 

groepsgrootte moet nog vastgesteld worden. Ook van belang is het aantal 

docenten dat TTO-les kan geven in mogelijk beperkend. 

 

-Voor het onderzoek m.b.t. het in kaart brengen van de belangstelling van 

de verschillende ontdekkingsroutes mogelijk in combinatie met TTO 

worden ouders van kinderen die nu in groep 6, 7 en 8 bevraagd. Niet de 

huidige brugklas, de verwachting hiervan is  een diffuus/onbetrouwbaar 

antwoord. Antwoord waarschijnlijk vooral hoe tevreden op de plek waar ik 

nu zit (op advies van onderzoeksbureau).  

+Opmerking: voldoende info over de verschillende keuze nodig voor een 

geïnformeerde keus wel belangrijk voor de uitkomst van het onderzoek. 

-Het onderzoek wordt door het onderzoeksbureau voor de zomer uitgezet. 

Verwachting vlak na de zomer rapport. De onderzoeksopzet die het 

onderzoeksbureau voor het onderzoek komt richting de clusterraad.  



>Verzoek aan de clusterraad: Graag snel reactie, zodat het onderzoek 

uitgezet kan worden.  

 

-Er mag een bijdrage aan ouders gevraagd worden, het is dus wel belang 

dat er in het beleidsplan ook een plan komt voor een fonds, zodat 

leerlingen met ouders die het niet kunnen betalen wel voor TTO kunnen 

kiezen. 

 

6. Geüpdatete versie van de planning m.b.t. de onderwerpen die 
aankomende tijd/jaar besproken moeten worden in de Clusterraad H/V  
Jaarplanning wordt nog hard aan gewerkt, daar hangt ook bovenstaande 

vanaf. Komt zodra deze klaar is. 
 

7. Vergaderfrequentie/-data 2020-21 
Moment donderdag 16.00 uur. Ongeveer 6 bijeenkomsten als gehele CR. 

DB vaker voor afstemming en regelmatig voor pCR.  

 
8. Rondvraag 

-Volgende week geen CR. 

-Graag in aanbiedingsbrief voor toetsbeleid de totstandkoming van dit 

beleid toelichten.  

 

Korte pauze  

- Nabespreking punten voor de pauze, stemmen TTO 

- Gevolgen van toetsbeleid in PTA’s voor aankomend schooljaar in eigen MR 
bespreken en vragen om heldere communicatie richting ouders voor aankomend jaar 
hierover. (n.a.v. eerdere vraag: kaders voor toetsbeleid wordt door verschillende 
secties al in PTA toegepast. Dit levert nu per school al wel wijzigingen op t.o.v. huidig 
toetsbeleid. Hoe wordt dit naar ouders gecommuniceerd? >Dit moet door elke school 
zelf worden gedaan (eigen MR). Liefst al wel zoveel mogelijk naar één invulling per 
sectie.) 

- Vaststellen DB / secretaris: Liesbeth is de enige kandidaat en mag het doen. 

- Inventarisatie aanwezigheid ouders en lln voor vacatiegeld. Dit gebeurd via de mail. 

- App-groep moet worden aangevuld met nieuwe ouders en leerlingen 



Actielijst: wat(, wie, wanneer) 

-Bloemen naar Ineke (door Otto, z.s.m.) 

-Geld voor notulist (door Otto, z.s.m.) 

-Wijzigingen leden CL doorgeven aan Rhody voor de SVOL-website (Liesbeth, 
z.s.m.) 

-Notulen afgelopen jaar naar Rhody voor de SVOL-website (Liesbeth, z.s.m.) 

-Geüpdatete planning van te bespreken plannen (rectoren, z.s.m.) 

-Voorstel vergaderdata 20-21 (Rectoren met DB, als planningen af zijn)  

-In aanbiedingsbrief voor toetsbeleid de totstandkoming van dit beleid toelichten 
(rectoren, bij het aanbieden van het stuk over toetsbeleid) 

 

 

Besluitenlijst 

Gevraagd: principe uitspraak, stemmen voor eerste fase. Op basis van onderzoek 
wordt implementatie en beleidsplan gemaakt. Deze worden ook voorgelegd aan de 
CR. 

Uit reactie kerngroep aan clusterraad TTO 7-6-2020 

De CR wordt gevraagd in te stemmen met de volgende uitgangspunten: 

1. De CR stemt in met de start van Tweetalig Onderwijs per schooljaar 2021-
2022 op Porteum 

2. Het tweetalig onderwijs kan in principe door alle leerlingen, ongeacht de 
leerweg en Ontdekkingsroute die de leerling volgt, gekozen worden 

3. Er kan op bovenstaande onder punt 2 een beperking worden toegepast 
vanwege: 

a. Het ontstaan van te kleine groepen waardoor de betaalbaarheid van 
het geheel niet verantwoord is; er wordt dan eerst gekeken naar het 
combineren van groepen en limiteren van inschrijving 

b. Het niet voldoende gekwalificeerd personeel in dienst hebben; er wordt 
dan geïnvesteerd in het opleiden van het personeel 

Na instemming met bovenstaande uitgangspunten zal de kerngroep een 
Invoeringsplan opstellen op basis van onderzoek en aan de CR voorleggen ter 
instemming. 

De clusterraad stemt unaniem in met bovenstaande (met de rode aanvullingen).  

 

 

 


