Notulen voor de vergadering van de Clusterraad havo/vwo
gehouden op 25 maart 2021, 16.00 – 18.30 uur via Teams
Notulist: Pascale van Straten

1.

Aanwezig: LG: Elisabeth Ligtenberg
OG: Priscilla Luts-Rosheuvel, Karl Harmsen, Ellen Flos
PG: Otto Kelderman, Stephan Plender, Ruben Ras, Lydie van der Graaf,
Liesbeth Vredeveld
Directie: René Leber (Kees Hoogvorst afwezig)
Opening
Voorzitter opent de vergadering.

2.

Notulen 28 januari (zie bijlage 1). Zonder wijzigingen.

3.

Mededelingen uit de MR-en
- SGL: niets, 1 week opschuiven, i.v.m. extra gelden voor corona-achterstanden.
Op 8 april komt de MR weer samen
- Rietlanden: MR vervallen, de volgende in april/mei
- Arcus: wel bijgepraat, geen stukken

4.

Mededelingen stand van zaken vorming clusters
-

-

-

Subsidie voor de ontdekkingsroutes is 3 x voor de 3 scholen aangevraagd, we
zijn helaas niet ingeloot.
We zijn van plan een andere vorm van subsidie onderdeel te laten zijn richting
Porteum van de gelden die ook worden ingezet voor achterstanden, dat heeft
te maken met maatwerk en dat heeft te maken met onderwijsconcepten van
vmbo en h/v. We hopen een link te kunnen leggen. Het plan is om de gelden
op Porteum te gaan benutten.
De 3 scholen krijgen op de korte termijn een subsidie onder de noemer extra
handen in de school: 2 studenten kunnen 30 uur per week ingezet worden.
Ook inzetten bij ontwikkelen van de ontdekkingroutes.
LO situatie sportfaciliteiten: de gemeente is bezig om een masterplan te
bedenken. Op korte termijn is er nog geen perspectief op sportzalen op
Porteum. Een deel van de leerlingen, met name de oudere leerlingen, zal zich
moeten verplaatsen (voornamelijk in de randen van de dag). De gymzalen bij
de SGL passen het best (in overleg met de LO-sectie: genoeg zalen én
buitensportmogelijkheden). De gemeente heeft voorkeur voor de zalen van
Arcus, maar dat zijn niet genoeg zalen. De gemeente is aan zet.
Met de LO sectie wordt een strategie bedacht om de gemeente op andere
gedachtes te brengen
De aanmelding voor Porteum is goed.
Er zijn meer aanmeldingen voor de brugklassen dan vorig jaar met minder
kinderen te vergeven.
Er komen ook meer aanmeldingen voor zij-instromers voor andere leerjaren.

-

5.

De aanmelding voor TTO is groot, vooralsnog 4 klassen waarvan 2 in
combinatie met Technasium.
Gymnasium met TTO gaat niet lukken, te weinig aanmeldingen voor een hele
klas. De leerlingen die toch TTO willen kunnen voor h/v met TTO kiezen. Extra
docenten moeten komende jaren geschoold worden.
Er is aan de secties gevraagd een vakwerkplan te gaan inrichten en/of
updaten alsook het PTA en PTD.
Formatie: Er worden nu gesprekken gevoerd met secties waar niet genoeg
uren voor zijn op h/v. De werkgelegenheid komt niet in gevaar, op vmbo is
wel ruimte.

Nieuwe planning (zie bijlage 2a en 2b)

Planning van de onderwerpen: er is een extra vergadering nodig om alle plannen te
bespreken met de CR
P: Welke punten hebben de meeste aandacht?
R: Het schoolplan en de formatie, daar zijn nu iedere week bijeenkomsten voor. De
huidige leerlingen meenemen in de informatievoorziening voor Porteum. Er wordt
gewerkt aan een magazine voor alle huidige leerlingen en er wordt gekeken of ze na de
meivakantie fysiek op het Porteum kunnen kijken. E.e.a. is afhankelijk van de Corona
maatregelen.
6.

Bouwstenen nota Porteum Lyceum

O: Het document Bouwstenen nota Porteum Lyceum is geen schoolplan
R: Dit document is bedoelt als overzicht, om collega’s te laten weten wat er al gebeurd is,
wat moet er nog gebeuren, waar we staan. Het wordt wel gelinkt aan de uitgangspunten
van Porteum. Sommige onderwerpen zijn nog niet besproken in CR. Het is een
dynamisch document, wat steeds wordt bijgewerkt. Het kan zijn dat dit document in
gebruik blijft. Het is geen vervanger van het schoolplan. Het kan gezien worden als het
werkdocument onder het schoolplan.
O: Wat is de datum dat het schoolplan af moet zijn?
R: Normaal gesproken bieden we het aan in mei/ juni ter bespreking bij de CR.
O: De stukken die in januari zijn besproken met de afdelingsleiders zijn onderdelen van
het schoolplan?
R: Ja, het zijn een soort van samenvattingen.
O: waar komen de stukken na akkoord te staan?
R: In Van Volta.
L: Staan de stukken die nu geaccordeerd zijn daar al?
R: Nog niet, maar ze komen er wel, ook de stukken van de clusterraad kunnen daar
geplaatst worden.
P: Er is nog geen einddatum op de planning.
R: Alles wat in de planning staat moet aan het eind van het schooljaar besproken en
afgehandeld zijn.
P: Het zou voor iedereen beter zijn om een einddatum te kennen, zodat hier rekening
mee gehouden kan worden.
R: Ik ga hier naar kijken en aanpassen.

O: BYOD, wat is de laatste stand van zaken?
R: Komend jaar wordt er nog niet met iPad of BYOD gewerkt.
Boodschap naar ouders: als ze iets aanschaffen, dan iets wat wij aanraden. Wij mogen
geen extra middelen vragen aan ouders die het niet kunnen betalen. Als boeken
vervallen scheelt dat +/- 316,00 per leerling. De werkgroep zoekt uit wat betaalbaar is
voor zowel ouders als school en of er nog andere manieren van financieren zijn.
O: Zitten we niet in een spagaat als leerlingen/docenten? Er zijn docenten die er al vanuit
zijn gegaan, en sommige vakgroepen zijn al jaren bezig om te digitaliseren.
R: Als alle leerlingen nog niet met een device kunnen werken, zijn er voorlopig genoeg
laptops. Er zijn nog wel zorgen of we uiteindelijk naar een eigen device van leerlingen
kunnen gaan en dan zonder boeken werken, dit zou nu teveel vragen van de secties.
O: Zijn de vakgroepen hierover geïnformeerd.
R: Nee, pas als we weten wat er gebeurt, e.e.a. om onrust te voorkomen. Ik heb
verschillende mogelijkheden genoemd, maar het wordt allemaal onderzocht en treden
daarna naar buiten.
7.

Extra bijeenkomst datum plannen (15 of 22 april?)

Op korte termijn komt er een afspraak met de personele bezetting en de 3 teamleiders
over de stukken 20%, coaching en het visiestuk en daarna met alle geledingen van de CR:
22 april 2021
8.

Rondvraag

Geen vragen

