
Notulen	  ouderraad	  Berlage	  Lyceum,	  4	  november	  2015	  
 
Aanwezig; Martijn Hinten, Richard Groenendaal, Saskia Jongman (MR), Igor Asselbergs (MR), 
Yvonne Kruisheer, Jurgen Veenker, Edit Tuboly, Anja Brakenhoff, Ineke Oostveen, Julia Tilli, Thijs 
Streutgers 
 
Later schuiven aan Annette Sloan (rector) en Dorine Machiels (afdelingsleider VWO) 
 
 
Toetsen inzien 
Het is al eerder aan de orde geweest, toch weer de vraag waarom het niet mogelijk is om 
gemaakte toetsen in te zien of mee naar huis te krijgen. Door inzicht te hebben in de manier van 
toetsen kunnen ouders de leerlingen beter helpen bij het leren van een volgende toets.  
 
De vraag is ook weer bij de MR aan de orde geweest. Docenten stellen dat de toets wordt 
besproken in de klas en vinden dat voldoende.  
Sommige docenten maken de toetsen zelf, dit kost veel tijd en daarom willen zij de mogelijkheid 
hebben om dezelfde vragen vaker te gebruiken.  
Daarnaast speelt waarschijnlijk mee dat sommige docenten geen zin hebben in discussies met 
ouders. Ook omdat ouders het boek of de methode niet goed kennen en daarom naar idee van de 
docent niet goed kunnen inschatten of de beoordeling terecht is. 
 
In de MR is afgesproken dat leerlingen (en ouders) altijd kunnen vragen om een analyse van de 
gemaakte toets. Hierbij zal de docent duidelijk moeten aangeven hoe de leerling gescoord heeft, 
op welke vlakken de kennis nog niet voldoende is, en of dit een inzicht-, niet goed genoeg geleerd 
of slordigheidskwestie is. 
Het teruggeven van toetsen is trouwens niet verboden. De docent oordeelt of dit wel of niet 
gebeurd.  
 
Aangezien dit onderwerp terug blijft komen is voorgesteld het in de volgende MR nog eens te 
bespreken waarbij enkele leden van de ouderraad aanwezig zullen zijn, Martijn Hinten en Julia Tilli 
zullen op 19 november bij de volgende MR aanschuiven. 
Igor; geen kind meer op onze school, nog wel actief in de MR en GMR. De GMR is een 
overkoepelend orgaan van de esprit scholen groep. Momenteel wordt een nieuwe school in 
Amsterdam West voorbereid, met in ieder geval HAVO, VWO en wellicht ook VMBO. Deze school 
zal innovatief moeten worden. 
 
Gecheckt of alle beloofde informatie op website staat. 
-Notulen MR 
-informatie mentor-programma 
-jaarplanning 
-nieuwe schoolgids 
alle op de site. 
 
Thema-avond 
Alcohol en Cannabis,  
Vraag van Thijs: voor welke ouders is deze avond bedoeld? Als het vooral voor de ouders van de 
jongste kinderen is, hoe bereik je deze? 
 
Kantine 
Het assortiment is gezonder geworden. Er is nu ook fruit en melk/karnemelk te krijgen. 
 
Scheikunde 



Berlage heeft een boekloze methode voor Scheikunde. De leerlingen leren het vak door veel 
proeven te doen, en hun eigen ervaringen en samenvatting te noteren. De leerling leert de theorie 
door de praktijk. 
Gevaar is dat als een proef mislukt de leerling kan denken dat de uitkomst wel juist is en een 
verkeerd inzicht krijgt. 
Er is voor gekozen om voor de bovenbouw een boek aan te schaffen met uitleg van de theorie. 
 
Frans 
Vraag in de mailbox; over de ‘nieuwe methode’ Frans. Bevalt deze of niet, en hoe wordt dat 
geëvalueerd? Even verwarring over wat de nieuwe methode is. Evaluatie van onderwijs-methodes 
wordt gedaan door de vaksectie. Zij bepalen of ermee wordt doorgegaan en zoeken indien dit aan 
de orde is een andere methode. Er is een begeleidingstraject voor de sectie Frans. 
 
Schoolplan 
26 oktober hebben 14 ouders en 10 leerlingen zich gebogen over het schoolplan voor het Berlage 
Lyceum. Het schoolplan is een wettelijk verplicht document waarin een school de 
ontwikkelingsdoelen voor de komende vier jaar vastlegt. De school kan hierop worden afgerekend 
door de inspectie. 
 
In duo’s is gesproken over wat goed is van het Berlage en wat beter kan.  
De volgende pijlers kwamen naar voren: 
- Tweetalig onderwijs 
- I-pad 
- internationalisering 
 
Sterk aan Berlage: Leuke mix leerlingen. i.v.m. internationalisering; meer doen met Unesco 
 
Over TTO en internationalisering als pijler was iedereen enthousiast. Verbeteren en verdiepen 
hiervan komt voor de komende jaren op de agenda. 
Over de I-pad zijn de meningen verdeeld. Lijkt belangrijk om eerst de basis hiervoor goed op orde 
te hebben voor je het volledig kunt implementeren. Dit was niet het geval toen met de ipad 
begonnen werd. Logistiek, de WIFI werkte niet naar behoren, maar ook de docenten moeten 
competenties wellicht aanpassen. 
 
Financiën 
Ter inzage. Lijken in orde. 
 
 
Oudermailbox: 
getipt: antipest-programma: “Let me know”. Vraag: staat het MR-pestprotocol ook op de website? 
 
 
Agendapunt voor de volgende keer: 
 
- Buitenlandse reizen 


