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Bijlage:

Evaluatie ONDR periode 2

In de vergadering van 11 februari 2021 heeft de personele clusterraad h/v Porteum het volgende
besluit genomen:
De personele clusterraad geeft een instemming met betrekking tot de instemmingsvraag mits er
een aanpassing komt op punt 4 van ‘De criteria voor de lessenverdeling’.
Naar ons inziens geeft de onderstaande formulering een meer evenwichtige waarde aan het 80/20
onderwijs:
Het vertrekpunt is dat elke docent participeert in het 80/20-principe/onderwijs. Hierin gaat men er in
eerste instantie vanuit dat 80% van de lesaanstelling wordt ingericht voor vaklessen en dat 20%
wordt ingericht voor lessen in de ontdekkingsroute. De precieze invulling van de lesaanstelling zal
plaatsvinden in overleg met de leidinggevende (zie b. i. bij Teams en lessenverderling).
Daarnaast geeft de clusterraad nog een opmerking/ advies mee:
De clusterraad is van mening dat het stuk ‘kaders lessenverdeling’ genoeg kaders biedt om tot een
goede invulling te komen van de lessenverdeling. Ondanks dat, maken wij ons grote zorgen over de
consequenties wanneer docenten participeren in de 20% en dan met name in de onderbouw.
•

•

•

Ten eerste, het is onduidelijk wat men in die 20% bij de onderbouw precies van docenten
verwacht. Welke taken kan een docent verwachten, welke verantwoordelijkheden liggen er
en bij wie?
Ten tweede, collega’s van de SGL concluderen (Zie bijlage: Evaluatie ONDR periode 2) in hun
evaluatie dat er problemen zijn met de ontwikkeling van de ontdekkingsroute in de
onderbouw. Vergelijkbare problemen worden ervaren door collega’s van De Rietlanden en
Arcus.
Ten derde, in de huidige ‘pilotgroep’ zijn een beperkt aantal docenten verantwoordelijk voor
de invulling van de 20%. Onduidelijk is hoe docenten, die voor het eerst invulling gaan geven
in en aan de 20%, betrokken gaan worden.

Vanwege de huidige situatie (lockdown) wordt verdere ontwikkeling van de ontdekkingsroute
belemmerd. De clusterraad is van mening dat het noodzakelijk is om te investeren in de
ontdekkingsroute, omdat dit een van de pijlers is van het toekomstige onderwijs op Porteum
Lyceum. De clusterraad adviseert daarom het volgende:
1. Tijd en ruimte geven aan de teams (in de komende jaren) om de ontdekkingsroutes te
ontwikkelen en te blijven vormgeven.

2. Heldere formulering van taken wanneer docenten participeren in de ruimte van de 20%.
3. Tijdig informeren en betrekken van docenten bij die verantwoordelijk zijn voor de invulling
van de 20%. Met name bij de docenten die voor het eerst invulling gaan geven in de 20%.
4. Monitoring op de ontwikkelingen van de ontdekkingsroutes en heldere kaders/
verwachtingen voor de onderwijskundige doelen.
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