Notulen CR vergadering d.d. 10 september 2020
Aanwezig: personeel: Otto Kelderman – Wiebe Lok – Stephan Plender – Ruben Ras –
Liesbeth Vredeveld
Ouders: Ellen Flos – Karl Harmsen – Priscilla Luts-Rosheuvel
Leerlingen: Karim Rahbi – Elisabeth Ligtenberg
Directie: René Leber

Afwezig: Lydie van der Graaff (personeel) Carine Monchen (leerling)
Kees Hoogvorst (directie)
1. Notulen 20 augustus
Zonder wijzigingen aangenomen met dank aan Ruben.
2. Mededelingen uit de MR ‘en
Rietlanden: nog geen MR vergadering gehad dit schooljaar. Uiteraard wel een aantal
PMR bijeenkomsten gehad. Aantal zaken daar besproken zullen terugkomen in de
MR.
Arcus: ook nog geen Mr geweest. Wel is zeker dat het toets beleid daar op agenda zal
komen
SGL: overgangsbeleid en examenreglement is in MR besproken. Binnenkort
besluit/advies hierover.
Persoonlijke mededeling Wiebe: Er is nog steeds grote zorg bij de LO docenten over
hun werkplek bij Het Porteum. Al 4 jaar lang op een constructieve manier hierover
input gegeven aan diverse instanties , maar vooralsnog geen bouw van nieuwe
sportvoorzieningen. Zorg wordt niet weg genomen.

3. Stand van zaken vorming clusters
*er heeft overleg plaats gevonden mat aantal docenten/secties over de inrichting van
gebouw. In eerste instantie met de sectie “Binas” en ook met afvaardiging van
Technasium. Clusterraad: moet dit niet met meerdere docenten gaan plaatsvinden?
Rene: binnen de kerngroep zullen we gaan bespreken om dit breder op te pakken ,
dus meer secties erbij betrekken.
*de portefeuille verdeling nu en in de toekomst op Porteum van de teamleiders is
besproken

4. Vragenronde over de planning richting juli 2021
Vraag over Byod: “Bring your own divice”. Dit moet helderheid geven voor leerlingen
die zich gaan aanmelden voor eerste leerjaar , men moet immers tijdig weten waar
men als ouder/kind aan toe is in dezen. Ook voor huidige leerlingen op onze scholen
die naar Porteum gaan overigens. Vandaar dat dit eind oktober in de planning staat
om hierover duidelijkheid te geven. Of dit lukt?
Verder geen vragen m.b.t. planning , wel de opmerking dat de CR nogal wat
instemmingen dan wel adviezen zal moeten geven over e.e.a. Dus tijdig agenderen is
zeer belangrijk.

5. Tot slot
*notulen CR komen en staan al op website SVOL. Ook komt er een plek waar
genomen besluiten en gegeven adviezen vermeld worden zodat een ieder hier inzicht
in heeft.
*OPR=Ondersteuning Plan Raad. Er is een samenwerkingsverband speciaal
onderwijs met alle scholen voor regulier onderwijs in Lelystad. OPR vergaderd een
aantal malen (ongeveer 4 keer) met dit samenwerkingsverband. Er moet vanuit VO
Lelystad een afgevaardigde komen . Wellicht verstandig dat dit iemand wordt vanuit
De Leerroute. Ga dit aankaarten bij De Leerroute.
6. Rondvraag
Karim: hoe gaat het met “voorexamenleerlingen” volgend schooljaar? Zij doen
gewoon examen op Het Porteum.
Liesbeth: sectiemiddagen/afdelingsmiddagen SVOL breed: is hier plan van aanpak
voor. Hier moet toch ook een soort van planning voor gemaakt worden?
Elisabeth: komen er eigenlijk ook open dagen v.w.b. Het Porteum? Hier zal
binnenkort duidelijkheid over komen schat René zo in.
Priscilla: moeten de leerlingen gaan fietsen voor de sportlessen als ze op Porteum
zitten? Grote groepen tegelijk fietsen en grote afstand overbruggen kan tot
gevaarlijke situaties leiden. Wat doet gemeente hieraan , als het om sportfaciliteiten
gaat? René: gemeente moet sportfaciliteiten faciliteren , blijft tot nu toe nog in
ongewisse. Barry Lommen heeft dit in zijn portefeuille.
Na de vergadering toespraak van Barry Lommen aan de CR Havo /VWO , CR VMBO
en De GMR. Ging over bekostiging en dan met name over het “brin nummer
systeem” Afgesloten werd met een drankje met overheerlijke kaas stengels.

Wiebe Lok

