Notulen CR vergadering 05-11-2020
Aanwezig
Personeel: Otto Kelderman, Wiebe Lok, Liesbeth Vredeveld, Ruben Ras, Lydie van der
Graaf en Stephan Plender
Leerling: Carine Mönchen
Ouders: Karl Harmsen, Ellen Flos en Priscilla Luts-Rosheuvel
Directie: Kees Hoogvorst en René Leber
1.Opening.
Deel van de Cr volgt de vergadering online via teams
2.Notulen 10 september
Zonder wijzigingen aangenomen
3. Medelingen MR
Arcus: Examenreglement en overgangsnormen zijn aangenomen
Rietlanden: Examenreglement en overgangsnormen zijn aangenomen
SGL: Overgangsnormen aangenomen.
4/5. Stand van zaken vorming Clusters en de fasering.
Algemeen
- De teams voor het H/V cluster zijn samengesteld. Bij het merendeel van de docenten
is de eerste keus gehonoreerd. In een enkel geval, na overleg met de betrokkenen, is
een docent bij een team geplaatst dat zijn/haar tweede keus is.
- Op de verschillende scholen zijn de pilots gestart. Te denken aan, ontdekkingsroute,
coaching, werken met studiewijzers en It’s learning.
- Vanaf periode 3 de wens om alvast een start te maken met It’s learning.
- De schoolleiding onderzoekt op dit moment wat de lesvraag is bij de start van
Porteum. Hierbij onderzoeken ze het benodigde aantal fte’s en de groepsgrootte.
-

-

80/20
De invulling van de 80% bij de start van Porteum. Daar komt binnenkort een stuk
over naar de Clusterraad
Invulling 20% bovenbouw. Daar is laatst een middag over geweest onder docenten.
Een inventarisatie hoe de verbreding en verdieping wordt ingevuld op Porteum
80/20 principe wordt in de komende tijd omgezet naar een concept rooster. Op die
manier kijken wat haalbaar is en
Fasering
Toets beleid. Online workshops voor docenten wat betreft formatief handelen.
Binnenkort afstemming met het toetsbeleid in de kerngroep.
Afstemming met de werkdruk. Afhankelijk van het schoolplan gaat de directie kijken
wat echt nodig is bij de start van Porteum en wat eventueel een jaar later ingevoerd
kan worden.
Komt een nieuwe planning in de volgende clusterraad. Met wat wanneer ter
instemming wordt voorgelegd aan de Clusterraad. Verwachting rond april.

6. Opbrengst onderzoek TTO
-

Onderzoek is uitgevoerd en de resultaten zijn gedeeld met de CR.
Er is behoefte aan TTO in Lelystad. Een x percentage heeft hier interesse in.
Clusterraad ontvangt het rapport via de mail.
Er komt een voorlichting voor de leerlingen en ouders.

7. Planning
-

Taakbeleid, inmiddels lopen de voorlichtingen op de scholen.
Nu komt er in de komende maanden een ‘cluster taakbeleid’.
Byod, wordt waarschijnlijk bekostigd uit de leermiddelen. Er wordt nu gekeken naar
wat passend is voor de scholen. Er is nog geen beslissing genomen.
Zorg, liggen inmiddels stukken voor. Wordt nog verder uitgewerkt.

8. Rondvraag
-

Multi-uren ook volgend jaar? Er komt een vorm van op Porteum.
Worden examenklassen gemengd? Afhankelijk van de groepsgrootte en
vakkenpakketten.
In welke gebouwen komen de leerlingen? Zitten we in hetzelfde gebouw? Is deels
afhankelijk van het rooster en vakkenpakket. Wens om minimaal 60 % van de tijd in
de ‘thuisbasis’ les te hebben.
Moeten we ook niet leerlingen meenemen in de overgang? Daar wordt over
nagedacht.
Hoe zijn de ontwikkelingen wat betreft de bouw van Porteum? Bouw gaat
voorspoedig en ligt op schema.
Hoe zit het met de voorlichting? De voorlichting voor leerlingen is op zaterdag. Ook
online voorlichtingen door de weeks.

