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Verslag	van	de	vierde	vergadering	van	de	Medezeggenschapsraad	

van	het	Berlage	Lyceum	op	20	januari	2016	

	
Aanwezig:		
Personeel	 Ouders	 Leerlingen	 Schoolleiding	
B.	Post	(vz)	
L.	van	der	Schoot	
W.	Sparreboom	
T.	Jansen	
H.	Frömming	

I.	Asselbergs	
S.Jongman	
P.	Boncz	

	 A.	Sloan	
D.	Machiels	

	
Afwezig	met	bericht:	D.	de	Lange,	Gijs	Neerincx,		Y.	Ezzamouzzi,	P.	Smit	
	
	
1.		 Opening	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	De	voorzitter	opent	de	vergadering	om	18.00		
	
2.	 Verslag	van	10	december	2015	 	 	 	 	 	 	
Het	verslag	van	10	december	wordt	zonder	wijzigingen	goedgekeurd.	
					
3.		 Mededelingen		 	 	 	 	 	 	 	 	
3a.		 Mededelingen	GMR	Esprit			 	
Volgend	schooljaar	start	de	nieuwe	Esprit-schoollocatie	“Cartesius	II”.	Het	curriculum	zal	
sterk	 gericht	 zijn	 op	 21ste	 eeuwse	 vaardigheden,	 ICT	 en	 Internationalisering.	 De	 GMR	
houdt	de	ontwikkelingen	nauwlettend	in	de	gaten.	Het	onderwijs	wordt	aangeboden	voor	
internationaal	 geïnteresseerde	VWOplus	 leerlingen.	Op	het	Berlage	 leven	zorgen	of	de	
nieuwe	 locatie	 wellicht	 een	 interne	 concurrentie	 vormt	 niet	 alleen	 met	 het	 oog	 op	
leerlingen	maar	ook	wat	betreft	goede	docenten.	Men	wil	geen	docenten	verliezen	aan	een	
nieuwe	locatie.	

	
3d.		 Mededelingen	ouderraad	
De	ouderraad	vergadert	aansluitend	

	 	 	 	 	 	 	
3e.		 Mededelingen	leerlingenraad	
Worden	samengevat	met	agendapunt	5.1		 	 	 	 	 	 	
	 	
5.		 Organisatie	en	onderwijs		 	 	 	 	 	 	
5.1.	Te	gast:	Voorzitter	leerlingenraad		 		 	 	 	
S.	Bálint	uit	5V	is	te	gast	en	geeft	aan	dat	leerlingen	de	communicatie	van	de	schoolleiding	
naar	 de	 leerlingen	 toe	weliswaar	 verbeterd	 vinden,	maar	 nog	 niet	 goed.	 Kleine,	maar	
uitermate	 belangrijke	 dingen	 worden	 niet	 duidelijk	 meegedeeld	 (bijvoorbeeld	 de	
veranderingen	betreffende	de	derde	herkansing).	
Leerlingen	begrijpen	dat	de	nieuwsbrief	hét	communicatiemiddel	is	waar	alle	informatie	
te	vinden	is	maar	op	dit	moment	vervult	hij	deze	functie	nog	onvoldoende.	Kunnen	de	
belangrijke	 veranderingen	 wellicht	 prominenter	 worden	 aangegeven?	 Helemaal	
bovenaan	 met	 een	 opvallende	 kleur	 bijvoorbeeld?	 Ook	 communicatie	 van	 docenten	
bijvoorbeeld	over	toetsen	is	soms	aan	de	late	kant.		
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De	leerlingenraad	krijgt	klachten	binnen	over	communicatie.	
De	 rector	 geeft	 aan	 dat	 de	 nieuwsbrief	 mede	 op	 verzoek	 van	 de	 leerlingenraad	 is	
ingevoerd.	 Als	 er	 concrete	 kwesties	 spelen,	 die	 buiten	 de	 algemene	 informatie	 van	de	
nieuwbrief	vallen,	dan	is	het	belangrijk	om	deze	meteen	aan	de	rector	te	melden.		
Alleen	bij	goede	communicatie	vanuit	de	leerlingen	kunne	problemen	zo	snel	mogelijk	uit	
de	weg	worden	geruimd	of	(bij	voorkeur)	worden	voorkomen.	
D.	Machiels	oppert	dat	de	leerlingenraad	aan	zou	kunnen	geven	hoe	de	nieuwsbrief	eruit	
zou	moeten	zien	zodat	de	belangrijke	informatie	wél	wordt	opgemerkt.		
Actie:	 Leerlingenraad	 denkt	 erover	 na	 hoe	 de	 vormgeving	 van	 de	 nieuwsbrief	
geoptimaliseerd	kan	worden	zodat	belangrijke	informatie	wordt	opgemerkt.		

	
Met	name	leerlingen	uit	de	examen-	en	voorexamenklassen	hebben	behoefte	aan	concreet	
advies	hoe	zij	hun	Portfolio’s	en	CV’s	aantrekkelijker	kunnen	maken	voor	universiteiten.		
D.	Machiels	merkt	op	dat	de	mentor	de	juiste	persoon	is	om	de	leerlingen	hierin	wegwijs	
te	maken.	Wellicht	zou	een	workshop	over	deze	vragen	aan	het	begin	van	klas	5	een	goed	
idee	zijn.	
Actie:	D.	Machiels	denkt	erover	na	of	een	workshop	over	aantrekkelijke	Portfolio’s,	
CV’s	en	het	schrijven	van	toelatingsbrieven	aan	het	begin	van	klas	5	zinvol	zou	zijn.	
	 	
S.	Bálint	vertelt	dat	een	grote	groep	leerlingen	niet	begrijpt	waarom	de	derde	herkansing	
niet	meetelt	voor	de	overgang.	Juist	aan	het	einde	van	het	jaar	hebben	leerlingen	het	idee	
dat	 zij	 met	 een	 in	 herkansing	 verbeterd	 cijfer	 wellicht	 nog	 over	 kunnen.	 De	 rector	
herinnert	eraan	dat	het	besluit	in	de	nieuwsbrief	werd	toegelicht,	maar	zij	wil	het	best	
nog	een	keer	doen.	
Actie	 rector:	 Zij	 zal	 nogmaals	 in	 de	 nieuwsbrief	 uitleggen	 waarom	 het	 besluit	 is	
genomen	om	de	herkansing	in	periode	3	niet	mee	te	laten	tellen	voor	de	overgang.	

	
5.2.	Schoolplan	 	 	 	 	 	 	 	 	
MR	 leden	 geven	 aan	 dat	 missie	 en	 visie	 in	 het	 schoolplan	 te	 algemeen	 zijn	 om	 als	
toetssteen	 voor	 belangrijke	 beslissingen	 te	 functioneren.	 Er	 is	 behoefte	 aan	 een	 visie	
waardoor	het	Berlage	zich	onderscheid	van	andere	scholen	in	de	stad.	
	
De	rector	vertelt	dat	er	op	basis	van	de	breed	gegeven	feedback	twee	opties	zijn:	

v De	huidige	visie	aanhouden	maar	specifieker	uitwerken	met	name	op	het	vlak	van	
internationalisering		

v De	oude	visie	laten	vallen	en	een	visie	zoeken	die	meer	richting	en	meer	handvaten	
geeft	

L.	van	der	Schoot	heeft	zich	verdiept	in	het	onderwerp	‘missie	en	visie’	in	het	algemeen.	
Een	 goede	 ‘missie	 en	 visie’	 geeft	 woorden	 aan	 de	 identiteit	 (het	 bestaande)	 maar	
formuleert	 ook	 dromen	 en	 ambities	 (waar	wil	men	 naartoe).	 Daarnaast	 zou	 een	 visie	
prikkelend	 moeten	 zijn.	 Geen	 van	 deze	 aspecten	 zit	 in	 de	 huidige	 visie.	 De	
vanzelfsprekendheden	 zouden	 vervangen	 moeten	 worden	 door	 sprankelende	
prikkelende	ambities	die	richting	geven	en	gefundeerde	beslissingen	mogelijk	maken.	
De	rector	gaat	proberen	een	nieuwe	sprankelende	visie	te	schrijven	die	op	de	aanstaande	
studiedag	 besproken	 kan	 worden.	 Steekwoorden:	 sterker,	 inspirerender,	 specifieker,	
prikkelender…	
Ook	het	schoolplan	zal	daarop	moeten	worden	aangepast.	De	missie	en	visie	moet	als	een	
rode	draad	door	het	plan	lopen	en	niet	gewoon	voorop	worden	geplakt.	
Actie	rector:	Nieuwe	visietekst	ontwerpen	
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Er	wordt	opgemerkt	dat	de	resultaten	nu	als	een	soort	donkere	wolk	in	het	schoolplan	
hangen	en	dat	het	wellicht	goed	zou	zijn	om	iets	van	een	analyse	op	te	nemen.	Dát	er	naar	
betere	resultaten	wordt	gestreefd	is	duidelijk.	Maar	hoe	men	dit	wil	bereiken	ontbreekt	
nog.		
De	raad	heeft	er	moeite	mee	dat	het	nu	erop	lijkt	alsof	schoolplan	en	transitieplan	met	
elkaar	 vervlochten	 zijn.	 Er	 is	 nog	 geen	 gesprek	 geweest	 met	 de	 MR	 transitieplan-
commissie.		
De	legt	uit,	dat	Maatwerk	voor	haar	los	van	het	transitieplan	staat.	Het	is	een	kwestie	van	
kwaliteit,	een	ambitie	is	om	betere	resultaten	te	bereiken.	De	volgorde	van	de	documenten	
zou	moeten	zijn	schoolplan	è	transitieplan	è	onderwijsprogramma	
Eerst	 moet	 men	 het	 eens	 zijn	 over	 de	 inhoud,	 dan	 kan	 een	 transitieplan	 worden	
geschreven.		
Actie	rector:	De	rector	maakt	een	afspraak	met	de	MR	transitieplan-commissie	om	
het	plan	op	te	starten	
	
Op	blz.	16	pt.	3.6.2.	staat	een	zin	over	gemengde	gymnasium/	atheneum	klassen	die	door	
de	sectie	klassieke	talen	anders	wordt	opgevat	dan	deze	door	de	rector	is	bedoeld.		
Actie	 rector:	De	 rector	 zal	 zich	 samen	met	 de	 sectie	 klassieke	 talen	 over	 de	 zin	 in	
kwestie	buigen	en	deze	in	overleg	opnieuw	formuleren	
	
De	buitenlandse	stage	roept	enthousiasme,	maar	ook	een	aantal	vragen	op.	De	rector	legt	
uit	 dat	 een	 buitenlandse	 stage	 erg	 hoog	 is	 gegrepen.	Men	moet	meer	 denken	 aan	 een	
internationaal	georiënteerde	stage	of	een	stageweek	waarin	leerlingen	buiten	de	school	
kunnen	zijn.	
Er	 wordt	 voorgesteld	 om	 aan	 het	 begin	 van	 het	 document	 het	 ‘vertrekpunt’	 te	
omschrijven.	(Waar	staat	de	school	nu	en	waar	wil	ze	over	4	jaar	zijn.)	Het	voorstel	wordt	
door	de	rector	positief	ontvangen.	
Er	wordt	tevens	geopperd	om	expliciet	aandacht	aan	het	pedagogisch	klimaat	te	schenken	
en	wellicht	de	punten	 te	 gebruiken	die	de	werkgroep	 ‘pedagogisch	klimaat’	 op	papier	
heeft	gezet.		
Men	zou	ook	het	ouder-tevredenheidscijfer	als	doel	kunnen	benoemen	(b.v.	ouders	geven	
het	Berlage	gemiddeld	een	8…)	
Actie	MR	leden:	Opmerkingen	over	het	schoolplan	uiterlijk	vrijdag	ochtend	mailen	
	
5.3.	Onderwijsprogramma	 	 	 	 	 	 	 	
Er	wordt	ter	vergadering	een	voorstel	voor	het	onderwijsprogramma	uitgereikt	dat	de	
schoolleiding	het	liefst	in	september	2016	voor	het	nieuwe	schooljaar	in	zou	willen	laten	
gaan.	Het	voorstel	beslaat	vier	punten:	
1.Het	 aanbod	 van	 kunstvakken	 in	 de	 Havo/Vwo	 onderbouw	 is	 heel	 ruim.	 Voorstel:	
Art&Design	blijft	verplicht,	daarnaast	kiezen	nieuwe	brugklassers	bij	inschrijving	tussen	
drama	en	muziek	
2.	Het	 tweede	voorstel	betreft	een	uur	waarin	 leerlingen	worden	bijgespijkerd	oftewel	
uitgedaagd	op	taal	en	rekenen.	De	leerlingen	zullen	op	basis	van	de	TOA-toetsuitslagen	in	
niveaugroepen	worden	ingedeeld.	
3.	Voorstel	drie	betreft	een	nieuw	vak	in	de	Mavo	onderbouw:	Civic	educationè	Drama	
in	combinatie	met	LOB	en	sociale	vaardigheden	
Raadsleden	merken	op	dat	dit	vak	beter	niet	in	het	Engels	gegeven	kan	worden.	Als	er	tijd	
en	aandacht	naar	CLIL	uit	moet	gaan	zullen	de	doelen	niet	worden	bereikt.	
4.	Het	laatste	voorstel	is	om	de	SLU’s	en	de	lesuren	gelijk	te	trekken.	



	 4	

De	rector	zal	nog	een	tabel	aanleveren	met	een	berekening	SLU’s/lesuren.	
Actie	rector:	Tabel	aanleveren	met	een	berekening	van	SLUs	vs.	lesuren	
	
De	rector	verwacht	een	ongeveer	even	aantal	keuzes	 tussen	muziek	en	drama.	Tevens	
vindt	de	matching	dit	jaar	vroeger	plaats	dan	afgelopen	jaar.	Men	weet	dus	relatief	vroeg	
of	de	leerlingen	muziek	of	drama	hebben	gekozen.	
	

5.4.	Invloed	niet	cognitieve	vakken	op	overgang	 	 	 	 	 	
35	brugklasleerlingen	die	met	1	tekort	zijn	overgegaan	naar	klas	2	zijn	onderzocht	op	de	
invloed	van	de	niet-cognitieve-vakken	op	het	gemiddelde	.	Er	zijn	slechts	twee	leerlingen	
waarbij	deze	kwestie	een	rol	speelt.	De	vraag	aan	de	raad	is	of	de	steekproef	voldoende	is	
i.v.m.	zeer	veel	werk.	Er	wordt	opgemerkt	dat	het	probleem	in	de	brugklas	veel	minder	
speelt	dan	in	klas	3.	Dát	is	de	jaarlaag	waar	zorgvuldig	naar	gekeken	zou	moeten	worden	
o.a.	i.v.m.	de	niet-soepele	overgang	van	3	naar	4.	Er	wordt	afgesproken	dat	er	tijdens	de	
rapportvergaderingen	 dit	 schooljaar	 bijgehouden	 zal	worden	 hoe	 het	 zit	met	 de	 niet-
cognitieve	vakken.	
Actie	 D.	 Machiels,	 T.	 Jansen,	 H.	 Frömming:	 Verder	 onderzoek	 op	 klas	 3	 tijdens	 de	
rapportvergaderingen.	 Er	wordt	 geturfd	 tijdens	 de	 vergaderingen.	 De	 drie	 dames	
gaan	onthouden	dat	dit	moet	gebeuren.	
	
5.5.	Indeling	van	het	schooljaar	 	 	 	 	 	 	
De	noodkreet	 uit	 6V	 betreffende	 de	 overvolle,	 zware	 toetsweek	 is	meegenomen	 in	 de	
planning.	 Het	 zou	 een	 optie	 kunnen	 zijn	 om	 voor	 de	 examenleerlingen	 een	 derde	
toetsweek	 te	 creëren	 –	 de	 luistertoetsweek	 zou	 in	 dat	 model	 ook	 toetsen	 bevatten.	
(uitsluitend	 voor	 eindexamenleerlingen).	 Er	wordt	 opgemerkt	 dat	 dezelfde	 toets-druk	
ook	in	5VWO	een	rol	speelt.		
De	verschillende	argumenten	worden	overwogen	en	de	meningen	blijken	verdeeld	te	zijn	
onder	andere	i.v.m.	de	verschillende	leerstijlen	in	de	verschillende	niveaus.	Veel	Berlage	
blijken	alleen	maar	te	werken	als	er	toetsen	en	cijfers	kunnen	worden	gescoord.	
De	meningen	zijn	erg	verdeeld.	Wellicht	is	een	verlengde	pilot	een	optie?	
	
5.6.	Begroting	2016				 	 	 	 	 	 	 	 	
De	 raad	 betreurt	 het	 dat	 de	 realisatie	 van	 afgelopen	 schooljaar	 niet	meegeleverd	 kon	
worden.	De	financiële	commissie	zal	zich	met	de	rector	over	der	begroting	buigen..		
	

Actie	rector:	Vragen	die	via	de	mail	zijn	gesteld	nog	schriftelijk	beantwoorden.	
	

5.7.	Afstroomperikelen		 	 	 	 	 	 	 	
Er	wordt	uitgelegd	dat	er	bij	afstroom	vanuit	de	Havo	naar	de	Mavo	de	overdracht	te	vaak	
suboptimaal	verloopt.	Er	is	bijvoorbeeld	geen	weet	over	handelingsplannen	en	OPP’s)	en	
over	het	algemeen	onvoldoende	informatie.	Is	het	zinvol	om	terug	te	gaan	naar	een	warme	
overdracht?	 Ook	 wordt	 afstromen	 door	 docenten	 en	 ouders	 beoordeeld	 als	 	 falen	 en	
sociale	degradatie.		Het	imago	van	de	Mavo	kan	dringend	een	opwaardering	gebruiken.	
Actie	rector:	De	rector	zal	dit	item	met	begeleiding	en	zorg	bespreken	en	het	zal	met	
mentoren	worden	besproken.	De		beeldvorming	is	echter	wél	een	onderdeel	van	het	
schoolplan.	
	

5.8.	Zomerschool		 	 	 	 	 	 	 	 	
Wordt	verplaatst	naar	de	volgende	vergadering.	
	 	 	 	 	 	 	 	
6.	Rondvraag	&	Sluiting	overlegvergadering.			
Er	zijn	geen	vragen.	 De	voorzitter	sluit	de	vergadering.			


