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Verslag vergadering ouderraad 29 maart 2017 
 
Aanwezig:  Michiel Mazel, Gien van den Bossche, Wilma Straatman, Dorine Machiels 

(afdelingsleider VWO en 5 Havo), Annette Sloan (Rector), Peter Boncz (MR), 
Epke Vogel, Martijn Hinten (Notulist, Voorzitter), Yvonne Kruisheer. 

Afgemeld:  Richard Groenendaal, Saskia Jongman, Julia Tilli. 
Afwezig:  Anja Brakenhoff. 
 
Agenda 

1. Verslag vorige vergadering dd 25-01-2017.        
2. Mailbox ouderraad. 
3. Afgelopen thema-avond  
4. Afgelopen voorlichtingsavond voor ouders (Wilma en Martijn aanwezig). 
5. Rondvraag/WVTTK 
6. Presentatie resultaten mederwerkersonderzoek. 

 
 

1. Verslag 25-01-2017 
Vastgesteld zonder wijzigingen. 
 

2. Mailbox ouderraad 
Sinds de vorige vergadering is er naast reclame één email binnengekomen van een ouder 
die niet bij de thema-avond kon zijn en vroeg of deze herhaald zou worden. Inmiddels is al 
geantwoord dat dit niet zo is en dat in de aanstaande nieuwsbrief een stukje over de avond 
zal komen. 
 

3. Afgelopen Thema-avond 
Deze was georganiseerd in samenwerking met theatergroep Playback. Het onderwerp was 
‘In gesprek met de jongere van nu’. Er waren ca 40 deelnemers. De avond was een succes 
en kreeg goede feedback. De opkomst was wat laag. Een leerpunt voor ons is om vooraf 
een inschrijfprocedure te hanteren zodat we kunnen voorspellen hoeveel aanwezigen er 
zullen zijn. 
 
De volgende thema-avond is gepland voor het najaar 2017. Een idee is om in de volgende 
nieuwsbrief een oproep te plaatsen om onderwerpen aan te dragen. Annette oppert de 
volgende potentiele onderwerpen: ‘geldzaken en schulden’, ‘misbruik op/van sociale media’. 
 
We spraken ook kort over de gehouden theatervoorstelling van leerlingen van 1-MAVO, 1-
HAVO en 1-VWO samen met The Phileas Fogg Theatre Company. Wat opviel is dat de 
opkomst bij HAVO en VWO erg hoog was (het was bomvol), terwijl bij MAVO de opkomst 
wat tegenviel. @Annette zal nadenken of de samenstelling van het publiek misschien 
veranderd moet worden om de opkomst beter te spreiden, bijvoorbeeld door afdelingen 
samen te laten optreden. 
  

4. Afgelopen voorlichtingsavond voor ouders (Wilma en Martijn aanwezig). 
Wilma en Martijn waren aanwezig bij de gehouden voolichtingsavond voor ouders van groep-
8 leerlingen. De algemene mening van de OR is positief en dat de avond zeer goed 
georganiseerd was. 
 
Een volgende keer zullen we bij de receptie badges ophalen waarop we onze naam kunnen 
schrijven zodat we nog beter zichtbaar zijn als leden van de OR. 
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Annette meldt nog dat obv de gegevens die nu al bekend zijn er voorspeld wordt dat we 
volgend schooljaar de volgende indeling in 1e klassen zullen hebben: 

• 3 Mavo 1 klassen 
• 1 Havo 1 klas 
• 3 Havo/VWO klassen 
• 2 VWO klassen 

 
Yvonne vraagt nog of er wellicht brusklassen van 2 jaar zullen worden ingevoerd. Annette 
meldt dat dat voorlopig niet in de planning is. 

5. Rondvraag/WVTTK 

Michiel: Waarom kan er in de kantine niet met PIN betaald worden? Annette: dat is een zaak 
van de cateraar. Maar het is een goed idee. Ze zal het met de cateraar bespreken. 
@Annette: contact opnemen met cateraar 

Gien: Zij heeft ergens gelezen of gehoord dat de school leerlingen van klas 1 niet van het 
schoolplein laat gaan tijdens lesuren. Annette antwoordt dat dit niet zo is en ook niet te 
handhaven zou zijn. De school heeft nou eenmaal teveel leerlingen om ze allen op het plein 
te kunnen houden. 

Gien: De roosters van klas 1 worden best vaak aangepast. Annette antwoordt dat dit 
veroorzaakt wordt doordat de school te maken heeft met zwangerschapsverlof en 
afwezigheid door ziekte. Voor sommige vakken is het dan erg moeilijk om vervanging te 
regelen.  

Wilma: de teveredenheidsenquete die door ouders online ingevuld kan worden bevat alleen 
gesloten vragen. Waarom zaten er geen open vragen bij? Annette antwoordt dat dit bewust 
zo gedaan is. Het is zo dat de respons op enquetes met louter gesloten vragen  veel hoger is 
dan die op enquetes met open vragen. Een goed idee is wel om één laatste open vraag toe 
te voegen waarin ouders algemene opmerkingen of aanvullingen kunnen geven.  

Peter meldt in naam van Saskia: de mail die vanuit school gestuurd werd mbt herexamens 
bevatte best veel spelfouten (hopelijk deze notulen niet ;-)).  

Epke: Aangezien klas 3 Havo momenteel geen buitenlandreis gepland heeft, is zij samen 
met Tieske (Hagenbeek) bezig om te onderzoeken of ze naar Brussel kunnen gaan. 
Annette meldt nog dat (de organisatie van) werkweken momenteel geen prioriteit heeft, maar 
zeker op de agenda van de school staat. 

Epke: De algemene indruk van leerlingen tijdens de projectweken lijkt toch wel te zijn dat zij 
er het nut niet echt van inzien en niet goed kunnen plaatsten wat ze nou eigenlijk leren 
tijdens zo’n week. Ze stelt voor om hier een verbeterslag in te maken. De algemene 
consensus van de OR is overigens wel dat men het er zich van bewust is dat het 
organiseren van een interessante en leerzame projectweek een lastige klus is. 

6. Presentatie van de resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

Als afsluiting van de vergadering laat Annette de leden nog de powerpoint/keynote 
presentatie van resultaten van een mederwerkertevredenheidsonderzoek zien. Dit 
onderzoek wordt één keer in de drie jaar door Effectory uitgevoerd en geeft ‘inzicht in de 
resultaten van het Berlage Lyceum.’ De presentatie zal ook nog aan de medewerkers 
gegeven worden. 
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De inhoud van de presentatie zal hier niet herhaald worden, maar de algemene conclusie 
lijkt wel samen te vatten in de volgende punten: 

• Tot een jaar of 3 geleden waren de resultaten ondermaats cq was men niet zo 
tevreden.  

• Vanaf een jaar of drie geleden is er een zeer duidelijke positieve stijging van 
resultaten te zien. 

• Om een redelijk aantal punten zijn de resultaten nog marginaal onder het 
gemiddelde resultaat van de Esprit groep. 

 

Volgende vergaderingen (19:30h):  
12 oktober 2016 
30 november 2016 
25 januari 2017 
22 maart 2017, verplaatst naar 29 maart 
10 mei 2017 
 
 
Punten voor de agenda dan: 

• Nog geen 
 
 


