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Verslag van de tweede vergadering van de Medezeggenschapsraad 
van het Berlage Lyceum in het schooljaar 2017-2018 op 16 november 2017 

 
Aanwezig: 

Personeel Ouders Leerlingen Directie 

J. Schoone (vz) 
G. van Berlo,  
D. Biswane 
D. De Lange,  
W. Sparreboom 
H. Frömming (secr.) 

P. Boncz 
B. Abdoelkariem 

J. Arensbach-Jensen 
M. Abbestee 
A. Hanna 
S. Koytek 
I. Kara 

A. Sloan 
D. Machiels 

 

Afwezig met bericht: V. Weggemans 
  

1.  Opening         
De voorzitter opent de vergadering om 18.05 uur en heet de aanwezigen welkom 
 
2.  Verslag van 2 oktober       
Het verslag van de interne vergadering van 2 oktober wordt zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen         
a. Mededelingen GMR Esprit  Geen.  
      
b. Mededelingen MR Berlage  Geen 
 
c. Mededelingen directie  
In de laatste vergadering werd er een verkeerd bedrag genoemd m.b.t. de verbouwing:  
Er zijn 350 000 Euro ter beschikking gesteld om de mogelijkheden van verbouwing te 
onderzoeken en de verbouwing voor te bereiden. Bij Esprit is er een tijdelijk projectleider 
aangenomen voor een aantal bouwprojecten. Er wordt een plan van aanpak voor de 
voorbereiding gemaakt. Volgende week is er een gesprek met de ambtenaar van afdeling 
onderwijshuisvesting.  Daarna moet er een architect worden aangetrokken die vanuit de 
globale plannen concrete plannen maakt. Het is belangrijk dat de architect ervaring heeft met 
monumentale gebouwen en in staat is met interne belanghebbenden te communiceren. Het 
rijks-monumentale Gehalte van de binnenkant en de wijk vormen een extra uitdaging.  Het 
aantrekken van de architect zal via een gestandaardiseerde procedure verlopen.  
 

d. Mededelingen ouderraad  
Er zijn een aantal bekende onderwerpen besproken: i-Pad-beleid, werkweken en aansluiting 
daarvan bij het onderwijs, niveau van Engels in CLIL vakken.     
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e. Mededelingen leerlingenraad  
Er wordt de laatste weken vaker vuurwerk afgestoken tussen de gebouwen of op de hoeken 
van de school. Dat voelt niet veilig. Wat doet de directie eraan?  
Der rector legt uit, dat er altijd aangifte wordt gedaan, als er iemand op wordt betrapt. 
Misschien goed om het beleid van de school omtrent vuurwerk in de nieuwsbrief te 
vermelden. A. Hanna stelt voor om het onderwerp in het mentoruur te bespreken.G. van Berlo 
stelt een kluizencontrole voor. 
De leerlingen raad heeft twee voorstellen aan de directie gedaan: 
1.  Merchandising: Er is een businessplan ingediend voor kleding met Berlage Logo en die is 
goedgekeurd door de schoolleiding. 
2. De leerlingenraad kwam met vergevorderde plannen voor een kerstgala in de week voor 
de kerst. De gala vormt wel een extra belasting voor de medewerkers die (i.v.m. ouderavond) 
al erg veel werk hebben in die week. De leerlingenraad werft zelf docenten die op de gala 
aanwezig zullen zijn. Introducees zijn niet toegestaan.      
  

4.  Organisatie en onderwijs        
4.1. Profielkeuze         
Voor het huidige derde leerjaar zal het staande beleid gelden omdat er te weinig tijd is om 
zorgvuldig de voorstellen te overwegen en een gedegen keuze te maken. Er zal een commissie 
met de decaan, een wiskundedocent, P. Boncz en M. Abbestee in het leven worden geroepen 
om te onderzoeken welke voorstellen realistisch en haalbaar zijn en welke beslissing welke 
consequenties zou kunnen hebben. De mogelijke gevolgen van een aanpassing van het 
profielkeuzebeleid moeten goed worden onderzocht om negatieve gevolgen zo veel mogelijk 
uit te sluiten. Er is een grote impact op het rooster te verwachten. P. Boncz heeft reeds grondig 
onderzoek gedaan naar het beleid van andere scholen en zal dit met de directie delen.  
ACTIE P. Boncz: Doorsturen onderzoek naar schoolleiding 
ACTIE D. Machiels: leden van profielkeuzecommissie uitnodigen 
 
4.2. Brandoefeningen en BHV 
De rector reageert kort op de vragen van de MR en overweegt een stuk voor te bereiden voor 
de volgende vergadering. De aangegeven knelpunten (voordeur en doorlopen naar het andere 
schoolplein) zullen met het BHV-team worden besproken. Op dit moment zijn er in totaal 
voldoende BHVers. Of er bij avondactiviteiten voldoende BHVers aanwezig zijn is niet 
duidelijk. De rector heeft een briljant idee: Al alle leidinggevenden en de decanen BHVers 
worden, zijn alle avondactiviteiten gedekt.  
Er wordt opgemerkt dat de voordeur soms ook bij leswissel opstopping veroorzaakt. De rector 
zal deze kwestie bespreken met het hoofd facilitaire dienstverlening. 
Actie rector: Met BHV-team over knelpunten bij de brandoefeningen spreken en met 
facilitair medewerker over voordeur bij leswissel. Zij zal ook afwegen of het zinvol is een stuk 
over BHV te schrijven  

 
4.3. Financiële taakstelling       
Het Flash report van periode 9 is positief.  De baten voor leerplusarrangementen zijn hoger 
dan verwacht. Sommige subsidies zijn pas nu vrijgekomen. Dat is goed nieuws. 
 
4.4. Begroting 2018       
Om de begroting voor 2018  goed te kunnen beoordelen zou het fijn zijn om de begroting van 
2017 en de realisatie tot op heden erbij te kunnen krijgen. De rector legt uit dat dit een groot 
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en ingewikkeld bestand is en het beste in de financiële commissie kan worden besproken. Zij 
zal de financiele commissie uitnodigen. 
D. Biswane geeft aan dat het ecu-trek systeem geen verschil maakt ten opzichte van het vorige 
system. In het stuk staat, dat er op dit moment geen verdere acties worden ondernomen. Dat 
is jammer omdat er wel het een en ander gedaan zou kunnen worden. De kleine machines 
vallen uit omdat er te veel wordt gekopieerd. 
Actie rector: D. Biswane en J. Schoots uitnodigen om de kopieerfaciliteiten onder de loep te 
nemen en te kijken of er wellicht toch iets kan worden gedaan. 
In de begroting zijn 274 000 Euro opgenomen om zieke medewerkers te vervangen. Dat is 
redelijk ruim. De ziektevervanging staat genoteerd onder het kopje ‘uitzendbureaus’. 
De begroting is inclusief een extra conciërge/kluisjesman in het B-gebouw (met ingang van 
januari). Uiteraard moet de gezochte medewerker ook goed met leerlingen om kunnen gaan. 
De voorzitter oppert, dat het wellicht interessant zou kunnen zijn om te achterhalen of 
voormalig conciërge Ben McIntosh geïnteresseerd zou zijn in de baan.  

 
4.5. Onderwijsmanifest        
De rector legt uit dat er in het MT lang is gesoebat over de spelling van ‘grenzeloos’ of 
‘grenzenloos’. De huidige spelling is een bewuste keuze. De voorzitter geeft aan dat de lijn 
tussen grenzeloos en grensoverschrijdend dun is. Ook daarover heeft men lang in het MT van 
Esprit gedebatteerd. Sommige leidinggevenden hebben moeite met de mogelijk negatieve 
connotatie. 
Duurzaamheid is in het huidige gebouw moeilijk te realiseren. Het gebouw is behoorlijk  
milieuonvriendelijk. Met de verbouwing zou echter ook over duurzaamheid kunnen worden 
nagedacht. A. Hanna geeft aan, dat er ook andere dingen moeten zijn die los van de 
verbouwing al eerder toegepast kunnen worden, bijvoorbeeld sterker inzetten op recycling. 
Wellicht zou de UNESCO werkgroep over duurzaamheid na kunnen denken? 
De MR leden zijn gematigd positief over het manifest. De thema’s zijn wel goed, maar men 
vindt het erg op reclame lijken. D. Machiels vraagt de leerlingen of zij de toekomstvisie op 
onderwijs (veel samenwerken) aantrekkelijk vinden. De leerlingen zijn niet echt gecharmeerd 
van samenwerken omdat er te veel wordt meegelift. 

 
4.6. Drempelloos doorstromen      
De leden van de oudergeleding zijn voorstander van drempelloos doorstromen omdat men 
met name laatbloeiers kansen moet geven en leerlingen niet ontmoedigen. P.Boncz 
argumenteert dat de drempel misschien te hoog is, want de doorgestroomde Havo leerlingen 
halen het allemaal op het VWO. 
Docenten en leerlingen-leden kunnen zich meer vinden in de brief van de rector. Zij zijn 
voorstander van toelatingseisen, om de volgende reden: 

 De motivatie om door te willen stromen is niet altijd de juiste (b.v. doorstromen omdat 

vrienden het ook doen of omdat men nog niet weet, wat men wil studeren) 

 Het is demotiverend als het niet lukt en men steeds slechte cijfers haalt. Dit zou tot 

meer drop-out kunnen leiden.  

 Niet iedere goede Havo leerling is ook een VWO leerling. Uitsluitend Havo leerlingen 

die zowel discipline als ook het nodige inzicht hebben, zullen het VWO halen. Een 

leerling, die nog maar net aan zijn Havo diploma heeft gehaald, zal verzuipen op het 

VWO. 
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 Het team doet er alles aan om zo veel mogelijk uit de leerlingen te halen. Zij kunnen 

dan ook beoordelen of doorstroom realistisch is of niet. 

De rector geeft aan, dat men het verloop van de discussie af zou moeten wachten. Tot nu toe 
heeft het hoger onderwijs haar stem nog niet laten horen. Die zal veel zwaarder meewegen 
dan stemmen uit het voortgezet onderwijs. 

 
3.7. Mogelijkheden aanpassingen jaarindeling     
3.8. Leerlingen ‘door omstandigheden alsnog over’ 2018   
De onderwerpen worden samen besproken omdat ze nauw met elkaar samenhangen. De 
rector stelt voor om de onderwerpen in de PMR te bespreken omdat het nogal technische 
onderwerpen zijn. De rector zal een discussienotitie voorbereiden voor de PMR> 
ACTIE rector: Bij elkaar roepen PMR en voorbereiden discussienotitie m.b.t. jaarindeling en 
‘leerlingen door omstandigheden alsnog over’ 
          
5. Rondvraag & Sluiting overlegvergadering.                  19.55 - 20.00 
B. Abdoelkariem deelt mee dat het overstapproject 4Mavo-4Havo van Lyceo goed bevalt. 
W. Sparreboom geeft aan, dat het uitstuurbeleid in de praktijk niet volgens protocol wordt 
uitgevoerd en vraagt, wat eraan gedaan kan worden. De rector vraagt om concrete problemen 
te melden aan de schoolleiding. Binnenkort komt er een analyse van de opgehaalde en 
ingeleverde uitstuurbrieven. 
Actie rector: Een herinnering plaatsen in de nieuwsbrief hoe het uitstuurbeleid ook al weer 
werkt. 
D. Biswane vraagt of het Berlage niet sterker op Social Media actief zou kunnen zijn. De rector 
geeft aan, dat dit alleen gaat lukken als er mensen zijn die dit leuk vinden en er ook 
daadwerkelijk voor gaan, anders kan er onvoldoende verantwoordelijkheid worden genomen 
als er onwenselijke berichten worden geplaatst. Leerlingen vertellen dat er een Facebook-
pagina is, maar die wordt niet regelmatig genoeg geüpdatet. Leerlingen (en evtl. de 
leerlingenraad) willen wel helpen. A. Hanna wil het wel met de leerlingenraad erover hebben.  
ACTIE conrector: Een social-media-groepje bij elkaar roepen onder leiding van J. Schoots. 
D. Biswane wil graag meedenken wellicht een aantal jonge docenten en zeker leerlingen . 
(N.B. Notuliste: Het is niet geheel duidelijk wie hierop actie zal ondernemen.) 
 
M. Abbestee heeft een aantal vragen, maar zal deze op papier zetten zodat er gekeken kan 
worden bij wie de vragen thuis horen. 
 
De rector reageert nog op de vragen van leerlingen, die zij op papier heeft ontvangen: 
Volgend schooljaar wordt ernaar gestreefd, dat de PTA’s zo snel mogelijk op de website staan. 
Docenten, die zich niet aan regels houden, worden aangesproken door de afdelingsleider. 
Maar leerlingen moeten het WEL melden als er iets niet in orde is! Misschien is het goed om 
het leerlingenstatuut nog een keer bij leerlingen onder de aandacht te brengen. De 
leerlingenraad zou dat kunnen doen of de mentoren. 
 
De rector legt uit dat het niet de bedoeling is, dat er huiswerk in de vakantie wordt gegeven. 
Ook hier is het belangrijk, dat leerlingen concreet melding maken. Leerlingen vragen of er niet 
een toets-blokkade kan komen voor de eerste week na de vakantie. De rector legt uit, dat het 
plannen van toetsen heel ingewikkeld wordt als er zo veel weken met toets-blokkades zijn. J. 
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Schoone merkt op, dat zijn leerlingen juist erom vragen of in de vakantie te mogen werken. 
Leerlingen staan kennelijk verschillend tegenover schoolwerk in de vakantie.  
Actie rector: Kijken naar de spreiding van toetsen. 
 
De rector legt verder uit dat er niet meer tafels en stoelen in kantine A neergezet kunnen 
worden. Dat betekent namelijk een beperking van de vluchtroutes en is dus brandweer-
technisch niet toegestaan. Misschien is het een idee om voor de examenklassen bepaalde 
lokalen te openen waar zij de pauze door kunnen brengen. Maar het is een absolute 
voorwaarde, dat er dan mensen zijn die opletten en ervoor zorgen, dat het lokaal na de pauze 
schoon en in orde is.  
 
De rector legt uit dat Magister in het verleden tijdens toetsweken werd gesloten op verzoek 
van leerlingen en ouders. Gedurende de laatste toetsweek was Magister niet dicht. Men zal 
het verzoek aan docenten doen om pas aan het einde van de toetsweek cijfers in te voeren. 
 
W. Sparreboom merkt op dat leerlingen veel schietspelletjes op de iPad doen. Deze staan 
haaks op de UNESCO doelstellingen. De rector stelt voor om dit in mentorlessen te bespreken.  
 
ACTIE schoolleiding : Ervoor zorgen, dat het onderwerp in mentorlessen wordt besproken. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.50 uur. 
 

 


