
Notulen  Ouderraad vergadering 25 maart 2015, 19.30 uur personeelskamer B-
gebouw 
Aanwezig: Ineke Oostveen, Jurgen Veenker, Karolien Knols, Igor Asselbergs, Adda v.d. Zanden, 
Sigrun Kaempfer, Jurgen Veenker,  Edit Tuboly, Anja Brakenhoff, Esther van Vlijmen, Saskia 
Jongman, Epke Vogel, Julia Sullivan, Annette Sloan.  
 
 
Algemeen: update van de rector Annette Sloane 
Er wordt gewerkt aan de leefbaarheid van de administratie en dagelijkse organisatie, waaronder 
draaiboek toetsweek. Kwaliteit van de Wifi.  
 
Prioriteit voor dit jaar is vormgeven nieuwe organisatie structuur voor begin volgende schooljaar. 
Nieuw voorstel is af, en voorgelegd aan de MR. Er is besloten om wel een conrector in het plan op te 
nemen die verantwoordelijkheid zal dragen over financieel/administratieve zaken. Rector zal zich 
richten op onderwijs. Bedoeling is dat er 5 leidinggevende zullen zijn, die teams van +/- 25 aan sturen.  
 
Een aantal zaken zorgt voor onrust in de organisatie: 
 
Een aantal docenten is via de entreerecht regeling dit schooljaar naar schaal D gepromoveerd. De 
entreerecht regeling is een nieuw en tijdelijk fenomeen in het onderwijs. De beoordelingsprocedure 
vindt na de promotie plaats. De beoordelingsprocedure wordt geleidt door Michiel Maas.     
 
Docenten in tijdelijke dienst moeten beoordeeld worden, horen eind april of hun dienstbetrekking 
wordt verlengd. Vanwege boventalligheid en een sociaal plan op een andere Esprit School (Mundus 
College) moeten vacatures voor volgend schooljaar voorgelegd worden aan Mundus College. Het is 
dus niet zeker dat een nieuwe docent met een positieve beoordeling volgend schooljaar kan blijven 
werken op Berlage Lyceum.       
 
Positief nieuws: profielwerkstuk-avond 20 maart werd druk bezocht, en de kwaliteit van de 
presentaties was hoog.  
 
Verder: 
TTO Beleid: 2 docenten zijn op TTO conferentie geweest. Geen nieuw beleid nu.  
 
Overgangsnormen: Zijn nu vastgesteld, en staan op de site. Rapportvergadering besluit overgaan of 
niet, en geeft advies over blijven zitten op zelfde niveau of niet. Bij dit laatst worden ouders en 
leerling betrokken. Vroeg signaal over overgaan/niet wordt afgegeven in  prognoserapport eind maart.  
 
Nieuwsbrief: Voor de eerste keer is de nieuwsbrief niet via Magister verstuurd (administratief is dat 
eenvoudiger). Echter, een fout met CC / BCC leidde tot stroom van reacties 20 maart nadat iemand 
een reply to all per ongeluk stuurde aan alle ouders.   
 
Vertrek Ruth Nusser: Haar keuze was al in december gemaakt voordat Annette begon. Ze werkte 10 
jaar bij Berlage, en heeft gekozen voor een heel andere richting in onderwijs: docent & coach.  
 
Verloop leerkrachten: Nu zijn er 3 die weggaan. Verloop is a/d hoge kant. Er is ook een relatief hoog 
aantal zieke. Voor alle gevallen is vervanging gevonden, behalve een die net uitgevallen is.  
 
Afdeling Frans: De ouderraad hoort veel klachten van ouders over het niveau/organisatie binnen de 
lessen. Ouders maken zich zorgen na de uitval van een docent, en het vertrek van haar opvolger eind 
februari. Er is een nieuwe docent gevonden.  
 
 
 



Medezeggenschapsraad:  
buigt zich over volgende kwesties: 
Kantine: kwaliteit broodjes achteruit gegaan, en nu is er een snoepautomaat. Is een 
budgetkwestie. Voorheen waren er 4 mensen in dienst voor kantine; nu is het uitbesteed. 

Pedagogisch klimaat. Klachten over toetsweek. Veel leerlingen vrij. Sluiten de toetsen aan bij 
de stof? Bijvoorbeeld toetsen 4de jaars leerlingen Biologie kregen vragen van 6VWO eindexamen 
in hun toets. Er werd gemiddeld een 5 gegeven. Werkt demotiverend. De opgaven van de toetsen 
worden niet teruggegeven omdat ze later herbruikt worden.  Een leerling kan toets dus niet in 
bijles / met ouders  bespreken.  

GMR: Discussie met College Van Bestuur over benoemingprocedure schoolleiding. Terwijl GMR 
geen klachten heeft over keuze rector, maakt zich zorgen over procedure. In 
Benoemingsadviescommissie, zitten 3 leden Esprit en 2 leden van de school. GMR is van mening 
dat school sterker vertegenwoordigd moet zijn in commissie.  

Kascommissie: Ineke, Anja en Esther hebben binnenkort afspraak met rector om besteding van 
ouderbijdrage te bespreken. 

Voorzitterschap OR gaat voortaan rouleren. Volgende keer op 20 mei 19.30 ben ik (Julia Tilli) 
voorzitter. Notulist 20 mei zal volgende bijeenkomst voorzitten.  
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