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Verslag van de zesde vergadering van de Medezeggenschapsraad 
van het Berlage Lyceum in het schooljaar 2017-2018 op 25 juni 2018 

 

 
Aanwezig: 

Personeel Ouders Leerlingen 
D. Biswane 
H. Frömming (secr.) 
D. de Lange 
W. Sparreboom 

V. Weggemans 
P. Boncz 
 

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

 

Afwezig met bericht:  G. van Berlo,  J. Schoone (vz), B. Abdoelkariem 
 
Notulen overlegvergadering 
 

1.  Opening         
 
2.  Verslag van 22 mei         
Er zijn geen opmerkingen. De rector zal haar opmerkingen per mail opsturen. Het verslag 
wordt goedgekeurd. 
  
3. Mededelingen         

a. Mededelingen GMR Esprit 
• PMO-bussen zullen de scholen langsgaan om te kijken of het personeel nog fit is. 

Het  betreft een preventieve maatregel voor verzuimreductie. De rector is erg 
enthousiast. 

• Esprit wil onderzoeken of samenwerking met een andere scholengroep voordeel 
zou op kunnen leveren. Het is nog te vroeg om er iets concreets over te kunnen 
zeggen. 

      
b. Mededelingen MR Berlage  

• Volgend jaar zullen  L. Dahouch en S. Polak de nieuwe docenten zijn in de MR 
• De nieuwe leerling is Wahad Yousef.  
• Voor de ouders zullen er verkiezingen komen. Dhr. Kampers regelt de verkiezing. 

De kandidaten moeten nog tekst aanleveren. Haast is geboden. 
 
c. Mededelingen directie 
• Het haalbaarheidsonderzoek voor de verbouwing wordt op dit moment 

uitgevoerd. Ook monumentenzorg is reeds langs geweest. Zij zullen binnenkort 
een uitspraak doen. De uitslag gaat op 17 juli naar de stuurgroep. 

d. Mededelingen ouderraad : Geen. 
e. Mededelingen leerlingenraad : Geen. 



 2 

 
  
4.  Organisatie en onderwijs        

4.1. Voortgang financiën (Flash reportage)     
• Er zit een typefout in de flash rapportage waardoor de berekening niet klopt. 
• Er wordt gevraagd waarom er nog steeds zo veel externe krachten worden 

ingehuurd m.n. bij het OPP. Volgens de rector zitten de kosten vooral bij de 
docenten, niet binnen het OOP. Het Berlage blijft in ieder geval binnen het 
budget. De rector legt uit, dat er vooral tijdens piekmomenten wordt ingehuurd. 
Dit is efficiënter dan het aannemen van vast personeel. 

• Men vraagt of de formatie/de kosten, inclusief een tweede conciërge nu in 
evenwicht zijn en of de bezuiniging tot een einde zijn gekomen. De rector legt uit,  
dat er geen sprake is van bezuiniging op OPP. De bezetting is teruggebracht naar 
landelijk gemiddelde. Dat is iets anders dan bezuinigen. 

•  Men vraagt zich af,  waarom er externe krachten worden ingehuurd om 
PTO/PTA’s te laten invullen? Kunnen de docenten dat niet zelf doen? D. Machiels legt uit dat 
de centrale invoering meer controle mogelijk maakt. Deze controle was in het verleden 
noodzakelijk i.v.m. grote verschillen tussen de PTA’s.  Er is goede hoop, dat de controle in de 
toekomst iets minder strak hoeft. Eigenlijk is alles nu netjes op orde.  

 
4.2. Wereldburgerschap        
MR leden missen de samenhang met andere vakken en vragen zich af in hoeverre de 

leerdoelen realiseerbaar zijn, oftewel of de doelen het gewenste effect op de doelgroep  
hebben. De rector legt nogmaals uit, hoe (de inhoud van) het vak tot stand is gekomen en 
dat er drie componenten zijn: mediawijsheid, LOB en drama. Zij stelt voor om de drie 
docenten die het curriculum hebben uitgewerkt uit te nodigen in de MR. 

 
4.3. Evaluatie inhaalbeleid       

MR leden vragen zich af waarom je een boektoets niet op een inhaalmoment zou mogen 
maken. Het probleem dat de stof (en het gelezen boek) al bijna twee maanden geleden zijn 
bestaat bij alle toetsen. Er is geen reden om voor een boektoets een uitzondering te maken. 
D. Machiels legt uit, dat de bepaling op aanbeveling van docenten is opgenomen, maar 
mocht men dit niet zien zitten, kan het er ook weer uit. 
 

4.4. Evaluatie verzuim       
• Op dit moment is het nog niet mogelijk om zich voor een dokters- of 

tandartsbezoek af te melden in Magister. Alleen hele dagen zijn mogelijk. D. 
Machiels legt uit dat Magister deze functionaliteit nog niet biedt, maar wel aan 
het ontwikkelen is. Tot nu toe moeten ouders er nog steeds voor bellen 

• De rector legt uit dat sommige leerlingen liever corvee doen, dan zich om 8.00  
uur te melden. De verzuim-begeleider kijkt nu hoe andere scholen ermee 
omgaan. Verder is er nog een adviesbureau met geld van de gemeente 
ingeschakeld om met scholen oplossingen te bedenken voor verzuim. Dit bureau 
zoekt naar een andere aanpak, bijvoorbeeld: belonen i.p.v. straffen. 

• H. Frömming geeft aan, dat het Berlage in het verleden zeer succesvol is geweest 
in het bestrijden van te-laat-komen en spijbelen door spijbelaars en te laat 
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komers direct aan te pakken en na te laten blijven. Leerlingen mogen niet het 
idee hebben dat ze ermee weg komen. 

• Het uitstuurbeleid behoeft ook de nodige aandacht. Leerlingen ervaren 
uitgestuurd worden op dit moment niet als straf. 

• P. Boncz stelt voor om automatisch via Magister een bericht van afwezigheid naar 
ouders te sturen. D. Machiels legt uit, dat zij dit onwenselijk zou vinden omdat de 
kans op fouten, dan groot is en ouders onnodig schrikken. 

 
4.5. Schoolgids        

• De opmerking van de MR-leden zullen door de schoolleiding in de schoolgids 
worden verwerkt. 

• MR leden willen weten hoe de continuïteit en het sectievoorzitterschap bij 
scheikunde zullen worden gewaarborgd. De rector vertelt dat er twee zeer 
ervaren docenten zijn aangenomen waarvan er één sectievoorzitter zal worden. 
De zittende leden van de sectie scheikunde zullen hen verwelkomen en inwerken. 

 
4.6. Formatie          
• Voor informatica blijft een bezemgroep nodig in de lessentabel, voor eventuele 

doublanten, etc. 
• MR leden geven aan, dat men de ondersteuning van de afdelingsleider Mavo (en 

de coördinatie van verzuim) dusdanig belangrijk vindt, dat men de voorkeur 
eraan geeft om in bepaalde vakken te snijden en wellicht minder lessen te geven.  
A. Sloan wil als vertrekkende rector ook geen beslissingen nemen, die mogelijk 
een roodstand kunnen opleveren. Er wordt voorgesteld om wereldburgerschap 
op de MAVO af te schaffen en dit onder te brengen in het mentoruur. De rector 
legt uit dat er dan te weinig uren in het desbetreffende leerjaar van de  MAVO 
zullen zijn.  

 
4.7. Onderwijsaanpak Mavo       
• De MR zal een reactie op het voorstel geven. 
 
4.8. W.v.t.t.k.         
• Docenten zijn erg enthousiast over de nieuwe manier om klassikaal de iPad in de 

gaten te houden. 
• Aankomend schooljaar zal zowel 4Mavo als ook 3 Mavo op reis gaan. Dat wordt 

de overstap naar het nieuwe systeem waarin de examenklassen niet meer op reis 
gaan. 

• De overdracht naar de nieuwe MT-leden is goed geregeld. De afdelingsleider 
MAVO begint al voor de zomer. De nieuwe rector zal door A. Sloan worden 
bijgepraat.  Bovendien laat A. Sloan een goed archiveringssysteem achter en is zij 
op fietsafstand bereikbaar. 

• Er wordt voorgesteld om in de nieuwsbrief nogmaals erop te wijzen dat de ‘C’ 
voor Bilingual Attitude nu ook meetelt als een tekort. (Dit is het eerste jaar, 
wellicht denken docenten, ouders en leerlingen er niet meer aan.) 

         
5. Rondvraag & Sluiting overlegvergadering                 


