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Verslag van de tiende vergadering van de Medezeggenschapsraad 
van het Berlage Lyceum in het schooljaar 2020-2021 op donderdag 1 juli 

 
Aanwezig: 

Personeel Ouders Leerlingen Schoolleiding 
L. Dahouch (vz) 
A. Cerit 
S. Ilias 
B. Vreugdenhil 
H. Frömming (secr.) 

P. Boncz,  
L. Diergaarde 
E. Winter 

K. Peters 
A. Mihaita  
S. de Moor 

J. Schoots 
R. Bekker 
 

 

Afwezig: D. de Lange 
    
1. Opening  
Het verslag van 17 juni zal later worden toegezonden. 
 

2.Mededelingen         
a. Mededelingen GMR 
De GMR heeft  erover gesproken of Esprit verder wil met Google of niet (want: commercieel 
bedrijf). Tevens vraagt de GMR zich af of zij een rol moet spelen i.v.m. de NPO gelden (nu doet 
iedere school het zelf). 
b. Mededelingen ouderraad  
Geen.      
c. Mededelingen leerlingenraad  
De voorzitter wisselt. Tim Klei zal opnieuw voorzitter worden. 
d. Mededelingen directie 

• Renovatie: Het ontwerp over het studielandschap zal voor de vakantie worden 
afgerond. Het ontwerp wordt steeds specifieker. 

• Tijdelijke huisvesting: De conrector vertelt over de beoogde tijdelijke huisvesting in 
het Schinkelkwartier (Generaal Vetterstraat). Het is nu nog braakliggend terrein en 
het is belangrijk bij omwonenden alvast voor een positieve mind-set te zorgen i.v.m. 
de tijdelijke komst van een school. Er zijn voor de zekerheid anderhalf jaar 
gereserveerd om rekening te houden met tegenvallers tijdens de verbouwing. Begin 
volgend schooljaar gaat het bericht over de tijdelijke huisvesting naar ouders en 
leerlingen. 

• Functiemix: De schoolleiding heeft besloten volgend schooljaar het risico te nemen 
en 10 FTE voor de functiemix vrij te maken. Hoewel deze beslissing een potentieel 
risico vormt voor de begroting, is het belangrijk om het verloop van docenten tegen 
te gaan. 

 
3. Organisatie en onderwijs      
3.1. Brugklassen 2022-2023   
Reeds half augustus moet worden aangegeven welke brugklassen het Berlage in 2022-2023 
wil aanbieden. Er zal één HV brugklas minder komen omdat de bovenbouw van de Havo zo 
hard groeit. Ook wordt er nagedacht of er een profielklas kan komen (bijvoorbeeld een MYP 
klas). De secretaris vraagt of het niet beter is om de doorstroom van 4Mavo naar 4 Havo in te 
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dammen omdat deze doorstroom ook effect heeft op de examenresultaten in tegenstelling 
tot nieuwe brugklassers. De rector geeft te denken dat de drempelloze doorstroom niet kan 
worden tegengehouden omdat deze een wettelijke bepaling betreft. 
Actie MR-leden: instemmen met het voorstel om 1HV klas minder aan te bieden en te 
onderzoeken of er een profiel-klas kan worden gevormd. 
 
3.2. Nationaal Plan Onderwijs       
Het nieuwe document is het begin van een uitwerking van de plannen. Het is de bedoeling 
om het plan steeds verder aan te vullen. Het is de taak van de teams om de verschillende 
onderdelen verder uit te werken. De schoolleiding zal de MR op de hoogte te houden van 
alle ontwikkelingen. P. Boncz vraagt opnieuw naar kleinere klassen. De rector geeft aan, dat 
kleinere klassen niet kunnen worden waargemaakt omdat er geen personeel beschikbaar is. 
De schoolleiding gelooft niet in het effect van kleinere klassen. 
Actie MR-leden: instemmen met de kaders en het proces voor het NPO. 
 
3.3. Leerlingen bespreken       
De schoolleiding geeft de ruimte om op de dinsdagen na de eerste toetsweek indien gewenst 
leerlingbesprekingen te houden. Verder blijft het voorstel ongewijzigd.  De invulling van de 
speeddate moet nog verder worden uitgewerkt. De hoop is, dat de speeddate voorziet in de 
leemtes van leerlingbespreking.nl 
 
3.4. Jaaragenda        
Er moet nog even worden gekeken naar de planning van het einde van het schooljaar. Er 
ontstaat nu ieder jaar enorme werkdruk, zodat docenten (en schoolleiding) volledig uitgeput 
de vakantie in gaan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Er moet voldoende ruimte zijn voor alle 
activiteiten, ruimte om na te kijken enz. enz. rekening houdend met het feit, dat leerlingen 
een bepaalde hoeveelheid onderwijs nodig hebben. 
Actie MR: instemmen met de jaaragenda zodra deze op de belangrijkste hoofdlijnen af is 
 
3.5. Tevredenheid leerlingen en ouders     
De omstandigheden van de afname waren niet optimaal (lockdown) daarom was het respons 
laag. De enquête is eigenlijk niet valide. Los daarvan zijn dezelfde fenomenen te zien als in 
eerdere enquêtes. 
 
3.6. Ontruimingsplan        
Het wil maar niet lukken om het plan te lezen. Het is te omvangrijk en te technisch. MR-leden 
vertrouwen erop, dat de experts hun werk goed hebben gedaan en geven instemming met 
het plan. 
Besluit: Akkoord op ontruimingsplan 
 
3.7. Verkiezingen       
Lina Belkassem (4M) en Damian Tavera Garona (6V) zullen als leerling-leden zitting nemen in 
de MR. Shanta aan de Stegge zal het Berlage als leerling in de GMR vertegenwoordigen. Dennis 
de Lange is bij gebrek aan andere kandidaten bij acclamatie herbenoemd als PMR lid. De 
uitslag van de ouderverkiezingen is nog niet bekend. 
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4. Rondvraag & Sluiting overlegvergadering                  
S. de Moor wijst erop, dat het fijn voor leerlingen is als de nieuwe afdelingsleider VWO zich 
aan de leerlingen voorstelt en bijvoorbeeld in de les langskomt. 
 
De conrector stelt voor om  Ben Kuiper begin volgend schooljaar uit te nodigen om het 
taakbeleidsproces op te starten. 
 
Veranderingen in de Lessentabel, die volgens beleid worden toegepast (bij groepen kleiner 
dan 10) zullen nog aan de MR ter instemming worden voorgelegd. Er moet nog af worden 
gesproken via welke procedure deze instemming kan worden verkregen. 
 
5. Culinaire voorzetting       vanaf 19.15 uur 
Vanaf 19.15 wordt de vergadering onder genot van overheerlijk Italiaans eten op culinaire 
wijze op het schoolplein van B voortgezet. De vertrekkende leerling-leden Ariana Mihaita en 
Kenisha Peters worden door de voorzitter en door de scholleiding bedankt voor hun inzet en 
hun trouwe aanwezigheid. 
 
Besluitenlijst 

Datum Besluit 
23 juni 2021 Akkoord met het SOP, mits er een aantal kleine aanpassingen worden 

gedaan. 
23 juni 2021 Akkoord met voorstellen tot aanpassing PTA bij Engels VWO, 

Aardrijkskunde Mavo en KUBV in 4V en 5V. 
23 juni 2021 Geen akkoord met voorstel gemiddelde van twee gemaakte SE’s toe te 

kennen aan twee niet gemaakte SE’s bij KCKV in 3Mavo. 
01 juli 2021 Akkoord op ontruimingsplan. 

 


