Clusterraad havo/vwo
Lelystad, 30 juni 2020
Geachte rectoren,
Op 7 juni 2020 ontving de clusterraad uw instemmingsverzoek met betrekking tot de start van
Tweetalig Onderwijs per schooljaar 2021-2022 op Porteum.
De Clusterraad heeft tijdens zijn vergadering op 11 juni 2020 hierover een besluit genomen.
Inleiding

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 op basis van onderzoek
een Invoeringsplan opstellen en aan de CR ter instemming voorleggen.

Instemming
De Clusterraad verleent zijn instemming aan de rectoren van het h/v cluster van Porteum.
Ten aanzien van het uit te voeren onderzoek benadrukt de Clusterraad het belang van goede
voorlichting, voorlichting over TTO, over de ontdekkingsroutes en over keuzemogelijkheden. Alleen
dan kunnen ouders en leerlingen weloverwogen keuzes maken, hetgeen ten goede zal komen aan
een betrouwbare uitkomst van het onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek wordt immers
gebruikt als uitgangspunt voor het uiteindelijke invoeringsplan voor TTO.
Daarnaast vindt de clusterraad het van belang dat er in het beleidsplan ook een plan komt voor een
fonds, waaruit leerlingen van minder draagkrachtige ouders een bijdrage kunnen krijgen, zodat ook
zij voor TTO kunnen kiezen. Voor TTO zal namelijk een ouderbijdrage gevraagd worden.
Verder verzoekt de Clusterraad om heldere communicatie naar het Cluster over het traject van
invoering binnen de organisatie.
Tot slot
De Clusterraad bedankt de rectoren voor de heldere uiteenzetting in de toegestuurde stukken.
Zoals besproken in de Clusterraadvergadering van 11 juni 2020 zal het onderzoek, uit te voeren door
een onderzoeksbureau, voor de zomer worden uitgezet. Het rapport met het resultaat van het
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onderzoek wordt na de zomer verwacht. De opzet van het onderzoek zal voorafgaand aan de
uitvoering inhoudelijk ter beoordeling aan de Clusterraad worden voorgelegd.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Clusterraad Havo/ VWO

Otto Kelderman
Voorzitter

