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Hoofdstuk 1

De visie en de missie

De Clusterraad HAVO / VWO is het gremium waarin personeel, leerlingen en ouders
vertegenwoordigd zijn die betrokken zijn bij de vorming van het HAVO / VWO Cluster van Porteum.
Deze is in het leven geroepen door de GMR. Zie voor meer informatie hierover de bijlage (memo van
de bestuurder (Barry Lommen) medezeggenschap in clusters van 28 november 2016 met het
bijgevoegde Gentlemen’s agreement’).
De leden van de clusterraad HAVO / VWO zijn:
-

Personeel dat als OP of OOP werkzaam zal worden binnen het H/V Cluster,
Leerlingen die nu leerling zijn binnen het H/V van de drie scholen,
Ouders van kinderen die nu leerling zijn binnen H/V van de drie scholen,

Personeel en ouders worden voor de start van het Cluster ongebonden verkozen van hun herkomst
van één van de drie scholen, leerlingen zullen tot de start van het Cluster voorgedragen worden; één
per leerlingenraad van de drie scholen.
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Visie
Wij zijn een Clusterraad die als gesprekspartner optreedt voor leerlingen, ouders, rectoren HAVO/
VWO. Als zodanig leveren wij een constructieve bijdrage aan de besluitvorming over beleid dat
betrekking heeft op het nieuw te vormen Cluster HAVO / VWO - Porteum. Wij bevorderen een open
contact met de achterban: leerlingen, ouders en personeel. Onze taken zijn divers:
-

we nemen initiatief
we participeren in beleidsontwikkeling en beleidsvaststelling
we adviseren en geven instemming volgens de richtlijnen van de WMS

Missie
Wij zetten onze bevoegdheden in bij het initiëren, participeren en controleren van beleid. Ons doel
hierbij is een optimale, kwalitatieve bijdrage te leveren aan het onderwijs dat door de SVOL op
Porteum binnen het HAVO / VWO Cluster zal worden verzorgd.
Budget
Er is een budget van € …..,.. waarvan de vacatievergoeding voor leerlingen en ouders (€ 25,- per
bijgewoonde vergadering), kosten voor scholing, presentjes en externe ondersteuning van betaald
worden.

Hoofdstuk 2

De besproken thema’s, adviezen en instemmingen

Het schooljaar 2019-20 was het eerste jaar waarin ook ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd
binnen de clusterraad. We werken toe naar de werkelijke start van het Cluster op Porteum, deze
staat gepland in september 2021. We hebben elkaar gevonden in afspraken over een open en
heldere vorm van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
De besproken thema’s van het afgelopen schooljaar zijn: de stand van zaken met betrekking tot de
vorming van het cluster, de invulling van de Porteumdagen, het 45/90-rooster en richtinggevende
uitspraken m.b.t. de invulling van de 80% op Porteum.
De clusterraad heeft ingestemd met de volumetabel voor Porteum (instemming op 12 september
2019).
De clusterraad heeft ingestemd met de eerste fase van invoeren van TTO op Porteum. Op basis van
onderzoek wordt een implementatie- en beleidsplan gemaakt. Dit plan zal ook ter instemming aan de
CR worden voorgelegd. Ondertussen kan worden gestart met het scholen van docenten. (Instemming
op 11 juni 2020)
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Hoofdstuk 3

De bezetting

De bezetting van de Clusterraad H/V-zetels bestaat (sinds vorig jaar) uit 12 zetels.
In de loop van het jaar heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden.
Lijst van aan- en aftreden per 1 juni 2020:
Personele geleding, 6 zetels:
- Wiebe Lok (personeel OP)
- Ruben Ras (personeel OP)
Tevens lid MR SGL
- Liesbeth Vredeveld (personeel OP)
Tevens lid MR Arcus
- Lydie van der Graaff (personeel OOP)
- Otto Kelderman (personeel OP)
- Ineke Meints (personeel OOP)
-afgetreden- Stephan Plender (personeel OP)
-aangetredenTevens lid MR Rietlanden

1 – 8 - 2019
1 – 8 - 2019

t/m 1 – 8 - 2022
t/m 1 – 8 - 2022

1 – 8 - 2019

t/m 1 – 8 - 2022

1 – 8 - 2019
1 – 8 - 2019
1 – 8 - 2019
1 – 5 - 2020

t/m 1 – 8 - 2022
t/m 1 – 8 - 2022
t/m 1 – 5 - 2020
t/m 1 – 8 - 2022

Ouder geleding, 3 zetels:
- Karl Harmsen (ouder)
- Prescilla Lutz-Rosheuvel (ouder)
- Ellen Flos (ouder)

1 – 8 - 2019
1 – 8 - 2019
1 – 8 - 2019

t/m 1 – 8 - 2022
t/m 1 – 8 - 2022
t/m 1 – 8 - 2022

Leerling geleding, 3 zetels:
- Karim Rabhi (Rietlanden)
- Anne Smits (Arcus)
- Elisabeth Ligtenberg (Arcus)
- Oscar Kok (SGL)
- Carine Monchen (SGL)

1 – 8 - 2019
1 – 8 - 2019
6 – 2 - 2020
1 – 8 - 2019
1 – 5 - 2020

t/m 1 – 8 - 2022
t/m 6 – 2 - 2020
t/m 1 – 8 - 2022
t/m 1 – 5 - 2020
t/m 1 – 8 - 2022

-afgetreden-aangetreden-afgetreden-aangetreden-

De taakverdeling in het DB van de Clusterraad H/V per 1 september 2020:
Voorzitter:
Secretaris:
Vervangend voorzitter:

Otto Kelderman
Liesbeth Vredeveld
…………………

De notulen
De notulen worden bij toerbeurt door de personele leden van de Clusterraad gemaakt.
Aan de bestuurder, Barry Lommen, wordt gevraagd of er financiële ruimte is voor een externe
notulist.
De vastgestelde notulen zijn te vinden op de SVOL-website.
https://www.svol.nl/clusterraadhavovwo/
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Hoofdstuk 4

De vergaderingen

Plaats en tijd
De plaats van vergaderen was afgelopen jaar en is ook voor komend schooljaar de Rietlanden.
Vergaderingen van de GMR startten om 16.00 uur en eindigden meestal rond 18.30 uur.
Vorm
Een vergadering van de Clusterraad H/V kent twee delen:
-

een openbaar deel (hierbij kan publiek aanwezig zijn)
een onderling overleg (hierbij is geen publiek aanwezig)

In het openbaar deel zijn de rectoren van het H/V cluster altijd aanwezig om beleidsplannen toe te
lichten of om vragen te beantwoorden (zo nodig bijgestaan door een expert).
Structuur
De structuur in de openbare vergaderingen is als volgt:
• opening en vaststellen agenda
• mededelingen vanuit de rectoren met betrekking tot het Cluster H/V, vanuit de MR’en
• notulen van de vorige vergadering
• discussie rond thema’s
• rondvraag
In het onderling overleg vindt besluitvorming plaats: de Clusterraad besluit over voorgelegde stukken
dan wel adviserend dan wel instemmend. In dit deel zijn de rectoren niet aanwezig.
Overleg met de GMR en de Clusterraad VMBO
Gedurende het jaar is er een aantal keren informeel overleg geweest tussen de voorzitters van de
Clusterraden VMBO en H/V en de voorzitter van de GMR, daarbij zijn de ervaringen gedeeld met
betrekking tot:
-

het functioneren van de Clusterraden
de gang van zaken rond Porteum

Daarnaast is het DB van de Clusterraad eenmaal uitgenodigd geweest als toehoorder bij de pGMR
Otto Kelderman
Voorzitter Clusterraad H/V
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