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Notulen ouderraad 30 november 2016 
 
Aanwezig: Yvonne Kruisheer (voorzitter), Michiel Mazel, Richard Groenendaal, Julia Tilli 
(notulist), Saskia Jongman, Peter Boncz (MR),  Vincent Weggemans 
 
Vanaf het begin ook aanwezig: Annette Sloan (rector) 
 
Afgemeld: Epke Vogel, Martijn Hinten 
 
Agenda: 

• Centraal aanspreekpunt Ouderraad 
• Thema avond  
• Verslag tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders  
• iPad beleid 
• Vragen MR 
• Schoolbegroting 
• Rondvraag 

 
Centraal aanspreekpunt  
Yvonne Kruisheer wil de vaste voorzitter zijn van de vergaderingen. 
Voorstel dat Martijn vaste aanspreekpunt wordt buiten de vergadering.  
 
Thema avond  
De workshop op 15 september ging over huiswerk begeleiding en trok een volle zaal. 
Berlage remedial teacher Hendrien Broens gaf de eerste helft, en de tweede helft werd 
ingevuld door de auteurs van het boek Huiswerkhulp voor Ouders.  
Het doel van de thema avonden is om de Ouderraad onder de aandacht te brengen van 
ouders. Michiel Mazel heeft zich n.a.v. van die avond gemeld bij de OR 
 
Een volgende thema avond kan geregeld worden in maart.  
De thema’s van de afgelopen 3 keer waren  
Talentontwikkeling / Drugs en alcohol / huiswerk begeleiding.  
Voorgestelde thema: hoe ga je als ouder om met het puberende brein?  
De combinatie expert / auteur plus acteurs of iemand die interactiviteit en energie inbrengt 
werkt goed. En suggesties voor partijen: Auteurs Mark Mieras of Yvonne Krone. Playback.  
 
Verslag Tevredenheidsonderzoek 
Het verslag dat Annette had op gestuurd werd besproken.  
In het schoolplan staat beschreven wat maatregelen er genomen worden om de 
tevredenheid van leerlingen en ouders te verhogen. Een van de maatregelen is een intern 
coaching op het gebied van didactiek. .  
 
I pad 
Er zijn verschillen tussen leerkrachten in hoe ze de iPad inzetten in het onderwijsleerproces. 
Er is bewust voor gekozen om een strategie niet van boven op te leggen, maar om 
leerkrachten “organisch” mee te krijgen. Een interne werkgroep geeft presentaties over 
diverse ICT-toepassingen en ondersteunt collega’s bij het gebruik daarvan.  
Per vaksectie wordt er bepaald in hoeverre les via de iPad gegeven wordt. Dat is deels 
afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte lesmateriaal.  
Voorlopig blijft het beleid om leerlingen te verplichten om ipad te kopen.   
 
Vragen v/u MR 
- Is er mogelijkheid om ouders te mailen? Ja, dat kan in overleg Annette.  
 



2 
 

- Mailbox 
Niets nieuws 
 
- Opschonen Excel Lijst Leden van de Ouderraad Voorstel – Annette en Martijn doen dat.  
 
De ouderbijdrage  
De kosten van sport- en culturele activiteiten verschillen per jaar vanwege verschillen in 
subsidiering.   
De schoolfoto voor leerlingen en klassen wordt betaald vanuit de ouderbijdrage.  
  
 
Rondvraag 
Doet Berlage iets met bijles voor jongere leerlingen verzorgd door oudere leerlingen?  
Dat werkt goed op andere scholen. Berlage werkt met leerlingencoaches voor brugklassen.  
 
Een arbeidservaringsstage Stage in  jaar 4 wordt gemist. School overweegt om het te 
herintroduceren.  
 
Is er een aanspreekpunt voor ouders rondom drugs? In eerste instantie de mentor. De 
afdelingsleider, de zorgcoördinator en de vertrouwenspersoon kunnen ook benaderd 
worden.  
 
 
  
 
 


