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Verslag vergadering ouderraad 14 juni 2017 
 
Aanwezig:  Dorine Machiels (afdelingsleider VWO en 5 Havo), Annette Sloan (Rector),  

Vincent Weggemans (MR), Epke Vogel, Julia Tilli, Michiel Mazel, Wilma 
Straatman, Thijs Streutgers, Martijn Hinten (Notulist, Voorzitter). 

Afgemeld:  Richard Groenendaal, Anja Brakenhoff, Gien van den Bossche, Saskia  
Jongman, Yvonne Kruisheer, Peter Boncz (MR). 

 
Agenda 

1. Notulen vorige vergadering dd 29-03-2017.        
2. Mailbox ouderraad. 
3. Het aanbieden van meer uitdagende lesstof aan leerlingen die dat kunnen gebruiken 

in 1 VWO. 
4. Ingezonden stukken: Berlage Activiteitenplan 2017-2018, Memo tevredenheid. 
5. Thema avond voor volgend schooljaar 2017-2018. 
6. Rondvraag/WVTTK 

 
 

1. Verslag 29-03-2017  
Het aktiepunt mbt mogelijk maken om met PIN te betalen in de kantine: dit is nog in 
onderzoek. Verwacht wordt dat binnen een half jaar met PIN betaald kan worden. 
 

2. Mailbox ouderraad 
Er is een email gekomen van een ouder dit vindt dat de website van het Berlage niet actueel 
genoeg is. De persoon is uitgenodigd dit tijdens de vergadering te komen toelichten. Helaas 
paste dat niet in zijn agenda. We hebben besloten de email naar Annette door te sturen, 
zodat zij kan beslissen of er nog contact met deze vader opgenomen kan worden. @Martijn: 
doorsturen mail. Dit is inmiddels gedaan (23-06-2017).  
 

3. Het aanbieden van meer uitdagende lesstof aan leerlingen die dat kunnen 
gebruiken in 1 VWO. 

De vraag is of er voldoende uitdagende lesstof beschikbaar is voor leerlingen in 1 VWO die 
wat meer uitdaging nodig hebben. Annette beantwoordt dat dit de verantwoordelijkheid is 
van de betreffende leraar. Veel methodes die gebruikt worden, voorzien al in het aanbieden 
van extra stof. Verder is op internet veel extra stof beschikbaar waar de docenten uit kunnen 
putten. 

Verder is de school momenteel bezig de UvA te polsen of daar de mogelijkheid is om goed 
presterende VWO leerlingen alvast sommige colleges te laten meelopen. 

4. Ingezonden stukken: Berlage Activiteitenplan 2017-2018, Memo tevredenheid. 
 
Activiteitenplan: 
Epke vraagt wat de school de grootste uitdagingen en successen vond, en hoe daarop wordt 
teruggeblikt. Annette antwoordt dat o.a. het taaldorp een succes was en ook het coachen 
van collega’s door collega’s op het gebied van CLIL/TVO (zie “2. Berlage Taaldidactiek” in 
het plan). Volgend jaar komt nog een controlemoment om vast te stellen welke impact de 
coaching dan gehad heeft. 
 
Epke meldt dat internationale stages een erg goed idee was, maar dat de financiering ervan 
voor sommige leerlingen lastig is. Annette geeft aan dat de ouderbijdrage hiervoor wellicht 
als fonds kan dienen. Dit moet dan wel door de OR worden goedgekeurd. Verder is er 
misschien subsidie te krijgen of een vrijwillge extra bijdrage te vragen aan ouders die de 
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lasten gemakkelijker kunnen dragen. Ouders zouden bijvoorbeeld een soort “opslag” van  
€10,- extra kunnen betalen om de financieel minder draagkrachtige leerlingen te 
ondersteunen. @Annette zal onderzoeken of dit idee haalbaar is. 
Dorine meldt dat de school de internationale stages meer structureel wil gaan maken. De 
stages duren een week en zijn een soort “arbeidservaring/leerstage”. Internationale stages 
versterken het TTO- , intgernationalisering- en Unescokarater van de school. 
 
Wat geen succes is geweest is de ontwikkelingen in de ICT. Het onderzoek naar  “Belang 
ICT” is wegens tijdgebrek niet geslaagd. 
Een ander minder succesvol punt was het feit dat de HAVO-afdeling een jaar zonder 
afdelingsleider heeft gefungeerd. 
 
Verdere besproken punten uit het activiteitenplan: 

• Scheikunde is over naar een nieuwe methode. Dat heeft goede resultaten 
opgeleverd. 

• MAVO 3, HAVO 4:  masterplan techniek loopt. Dit is het volgen van projecten buiten 
de school, in samenwerking met MBO en HBO instellingen. 

• HAVO: Het (optionele) IELTS examen wordt misschien vervangen door een ander 
examen. 

• Verbeteringen in het mentoraat, inclusief bespreekbaar maken van: roken, drank, 
sexualiteit, sociale media. 

• Professionalisering van docenten is in volle gang. 
• Begeleiding van nieuwe docenten is verbeterd en succesvol. 
• Financieel beleid: vooral de kosten voor langdurig zieke docenten drukken zwaar op 

de begroting. 
• Nieuw: er is een vitaliteitstest voor medewerkers. 

 
Memo tevredenheid: 
Wegens tijdgebrek niet behandeld. Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 
 

4. hema avond voor volgend schooljaar 2017-2018. 
“Sociale media” als onderwerp voor de eerste thema avond van volgend schooljaar wordt 
geopperd. Annette kent een goede spreker en zal de contactgegevens mailen naar Julia 
(@Annette).  
Epke en Julia zullen nadenken over de organisatie van deze avond en komen met een 
voorstel (@Epke, @Julia). Voorgestelde datum is kort na de octobervakantie. 
  

5. Rondvraag/WVTTK 
• Michiel: “Hoe zit het met huiswerkbegeleiding?” Er was hierover een thema-avond en 

tijdens de eerste ouderavond worden tips gegeven aan de ouders. 
• Epke: “In de directe omgeving van de school ligt veel troep op straat, wat is het beleid 

hierover?” Annette antwoordt dat elke klas 2 keer per jaar corveedienst heeft om dit op te 
ruimen. 

• Vincent meldt dat het nog niet zeker is of er een vacature komt in de MR, aangezien nog 
niet bekend is welke leerlingen zullen slagen en dus welke ouders waarschijnlijk zullen 
vertrekken. 

• Thijs: In de lagere klassen is het rooster wellicht te zwaar. Vooral de lange vrijdag is 
vermoeiend. Annette meldt dat geprobeerd wordt om vooral de onderbouw zo min 
mogelijk tussenuren te geven en dat dit de laatste jaren is verbeterd. Ook wordt bij het 
maken van de roosters meer rekening gehouden met de leerlingen dan met de docenten. 

 
Volgende vergaderingen (19:30h):  
@Annette komt met een voorstel. 
Punten voor de agenda dan: Bespreken van de Memo Tevredenheid 


