
Notulen	ouderraad	Berlage	Lyceum,	20	januari	2016	
 
Aanwezig; Martijn Hinten, Yvonne Kruisheer, Jurgen Veenker (notulen/deze keer voorzitter), Ineke 
Oostveen, Peter Boncz (MR), Saskia Jongman (MR), Igor Asselbergs (MR), Annette Sloan (rector) 
en Dorine Machiels (afdelingsleider VWO) 
 
 
Thema-avond over Alcohol en Cannabis  
Was geslaagd, goede opkomst. Acteurs waren top. Goede introductie door Epke. 
 
Kantine 
Thijs Streutgers heeft advies geschreven vanuit kantinecommissie (in overleg met Helga 
Fromming en Irene van ’t Wout vanuit Berlage). Als gevolg daaruit zal de nieuwe conrector zich 
hiermee bezig gaan houden: 

• Onderzocht wordt of waterpunten kunnen komen. 
• Er wordt nog eens gekeken naar het assortiment in zowel de kantine als de automaten. 

Hij gaat ook kijken hoe dat op andere scholen is. 
In een latere fase misschien Thijs’ tip oppakken om aan thema’s te gaan werken (wereldschool 
gedachte). 
 
Buitenlandse Reizen 
Verzoek vanuit ouders is om bij buitenlandse reizen te kijken naar: 

• Kortere reistijd (niet in verhouding heel lang in de bus) 
• Engelstalige landen bij voorkeur (zeker in onderbouw, in het kader van TTO) 
• Het moet didactisch iets toevoegenàrector: ”Eens, het zijn werkweken, geen reisweken”. 

De directie neemt deze tips mee 
 
Schoolplan 
De 1e versie van het schoolplan 2016-2020 is begin januari klaar, door OR ontvangen en 
besproken. Het ziet er goed uit. Dit vloeide o.a. voort uit gesprekken met leerlingen en ouders 
(oktober/januari) waaruit veel enthousiasme bleek t.a.v. Tweetalig onderwijs en 
internationalisering. Recent is het ook besproken met docenten en de MR (die vonden de 
missie/visie nog wat te algemeen). 
De rector stipte een aantal punten aan: 

• Het vakkenaanbod op Berlage is (te) breed (vorig jaar bijvoorbeeld 52 verschillende 
pakketten voor 55 VWO leerlingen)àwens om enigszins te stroomlijnen. Hierover loopt 
discussie met MR. 

• Wel wens tot meer maatwerk. 
• Ouderbetrokkenheid is niet hetzelfde als ouderparticipatie. In het schoolplan staat m.n. het 

eerste: focus op leerlingen, en de relatie daarbij met de mentor en de ouders.  
De Ouderraad had een paar suggesties: 

• Meer samenwerking binnen Esprit? Reactie rector: “financiële gaten bij elkaar worden 
opgevuld. Er zijn ook onderwijskundige uitwisselingen (leiding/docenten), maar vakken bij 
elkaar volgen is logistiek niet haalbaar. 

• Duidelijkere invulling van “Unesco-school”: aan dat thema kan meer worden opgehangen. 
• Nadruk op tweetaligheid speelt met name in onderbouw, minder in bovenbouw. Dat mag 

iets duidelijker benoemd worden. 
• Het onderwerp Communicatie mist nog grotendeels. Dit vindt de OR ook belangrijk. 
• Veiligheid/veilige omgeving wordt niet beschreven. Anderzijds zou je ook kunnen stellen 

dat dit een vanzelfsprekendheid is/zou moeten zijn. 
• Klasse-ouders zou een goed idee zijn. Dit zou kunnen starten bij de 1e ouderavond van de 

brugklassen, zodat die klasse-ouders de link zijn tussen mentor en ouders.  
 



Oudermailbox: 
Martijn en Yvonne willen de mails in de ouderraadmailbox bijhouden, nu Ineke daarmee stopt 
(dank!) 
Vraag uit de mailbox wordt beantwoord: 

• verzoek aan docenten om niet tijdens toetsweek al cijfers op magister te zetten (kan 
demotiveren)àwordt gehonoreerd 

• graag paar dagen vrij of verkort rooster vóór toets- of examenweek?-->verkort rooster is 
niet haalbaar; over dagen vrij wordt nagedacht 

• toetsweek van woensdag-woensdag ipv maandag-vrijdag?-->volgende week beslist directie 
hierover of dit nuttig en haalbaar is, dat wordt gecommuniceerd naar de leerlingen 

• Bij 10-minuten gesprekken was af en toe veel uitloopàgaarne doorgeven aan docenten dat 
ze dat proberen te voorkomen. 

 
Volgende OR vergaderingen: 
Woensdag 23 maart 19:30 uur 
Woensdag 25 mei 19:30 uur 
 
 
 


