
Notulen    Ouderraad  vergadering  14  januari   2015,  19.30  uur  
personeelskamer  B-‐gebouw  
Aanwezig: Adda v.d. Zanden, Sigrun Kaempfer, Jurgen Veenker,  Edit Tuboly, Anja Brakenhoff, 
Esther van Vlijmen, Saskia Jongman, Igor Asselbergs, Julia Sullivan, Karolien Knols.	  
En vanaf 20 uur onze nieuwe rector, Annette Sloan. 
 

1. Introductie:  
Opening: nieuwe lid, Karolien Knols, wordt verwelkomd. 
Vandaag is voor velen ook de eerste kennismaking met de nieuwe rector, mevrouw Annette Sloan. De 
belangrijkste punten van vanavond staan dan ook vooral in het teken van die kennismaking, waarbij de 
Ouderraad (OR) een goed gesprek met haar had en een goede indruk kreeg van haar plannen. De 
meeste punten op de agenda zijn dan ook gezamenlijk besproken. 
 

2. Eerste  weken  van  de  nieuwe  rector,  mevrouw  Sloan  
Mevrouw Sloan gaf aan dat het hele boeiende en inspirerende eerste weken zijn geweest op het 
Berlage Lyceum. 
Ze heeft met veel mensen kennisgemaakt. En de 1e zaken vast opgepakt.	  

• Zo waren toets- en projectweken (te) dicht op elkaar gepland. Mede op grond van door 
docenten ingevulde evaluatieformulieren zal het de volgende keer beter gepland zijn (daartoe 
wordt nu een draaiboek gemaakt). Ook de aansturing voor de jaaragenda en jaarplanning zijn 
strakker vormgegeven.	  

• Daarnaast krijgt ze hulp van een PR ( = P&O) adviseur van Esprit, die onder andere gaat 
helpen bij de omgang met langdurig verzuim en bij het coachen van afdelingsleiders. 

• Verder gaat ze met vaksecties regelmatig om de tafel.	  
• Een ICT werkgroep is bezig met het verbeteren van het WIFI netwerk op school, waar op dit 

moment wat (technische) problemen zijn. 
• Communicatie – dit is een punt wat veel aandacht krijgt bij de OR. Mevrouw Sloan geeft aan 

dat de nieuwsbrief, mede door de interim rector, de heer ter Buurkes de Vries, inmiddels een 
stuk verbeterd is. Ook gaat zij erop toezien dat mails aan de schoolleiding altijd en tijdig  
beantwoord worden.	  

 
3. mededelingen  MR  

- overgangsnormen en communicatie hierover op dit moment wordt onderzocht of de 
rapportvergadering mag beslissen over teruggang van onderwijsniveau (bijv. 4 VWO 
naar 4 HAVO). Daarnaast is het verzoek dat de communicatie daarover en over 
doubleren beter en eerder geschiedt. Dit komt aan de orde op de MR vergadering van 
28 januari.   

- Roosterproblemen: de rector heeft aan de MR voor de kerst een voorstel gedaan voor 
een aangepast vakkenpakket in de profielkeuze. Probleem is dat het Berlage zoveel 
keuzes biedt, dat een rooster met weinig tussenuren bijna niet te doen is. Een subgroep 
van de MR heeft zich over het voorstel gebogen, mede aan de hand van de aantallen 
leerlingen die afgelopen jaren voor bepaalde vakken hebben gekozen. Op een paar 
punten heeft de MR een tegenvoorstel gedaan. 

 
4. Ontvangen  mails  OR  mailbox  (ouderraad@berlagelyceum.eu)  

Sigrun meldt dat er geen hier te bespreken mails zijn ontvangen. 
 

5. Thema-‐avond:  
Julia geeft aan dat die op 18 februari gaat plaats vinden.  Yvonne Sark, schrijfster van 
Puberbrein geeft dan een voorlichting over “Iedereen heeft talent”, waarna theatergroep DNL, 
die al eerder op ouderavonden heeft gespeeld, dit in praktische en interactieve fragmenten 
speelt. Zowel ouders als docenten worden hiervoor uitgenodigd. Aan de hand van deze 



bijeenkomst wordt gekeken of dit ook voor leerlingen interessant zou kunnen zijn. Dan zou 
dat bijvoorbeeld in een projectweek kunnen worden gepland. 
 

6. Open  dagen:  
mevrouw Sloan stelt voor dat de OR (net als voorheen) zich ook presenteert op de open dagen 
die er binnenkort aankomen. 

a. Woensdag 11 februari, 15-18 uur: Anja en Julia 
b. Woensdag 4 maart, 15-18 uur: Saskia 
c. Dinsdag 10 maart 19u30-21:00 uur: Sigrun. 

 
7. Overig  
• De notulen worden voortaan op de ouderraad sectie van de Berlage website gepubliceerd, 

zodat ze voor alle ouders beschikbaar zijn. 
• instellen (duo)voorzitter - uitgesteld tot volgende vergadering. Volgende keer zit Jurgen weer 

voor, en notuleert Julia. 
• Volgende OR vergadering woensdag 25 maart, 19u30. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Jurgen Veenker 


