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VERSLAG	  van	  de	  zesde	  interne	  vergadering	  van	  de	  Medezeggenschapsraad	  

van	  het	  Berlage	  Lyceum	  op	  7	  juni	  2016.	  

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

P.	  Boncz	  
S.	  Jongman	  

Y.	  Ezzamouzzi	  
	  

A.	  Sloan	  
	  

	  

Afwezig	  met	  bericht:	  	  
D.	  de	  Lange,	  I.	  Asselbergs,	  P.	  Smit,	  G.	  Neerincx	  	  
Gasten:	  
F.	  Schutte,	  M.	  Houtkooper	  (personeel)	  
	  
	  

1.	  	   Opening	  en	  vaststelling	  agenda	   	   	   	   	   	  
In	  verband	  met	  belangrijke	  stukken	  m.b.t.	  de	  lessentabel	  en	  uitfasering	  van	  vakken	  is	  de	  rector	  
aanwezig.	   Daarom	   worden	   de	   agendapunten	   3.2	   t/m	   3.4.	   meteen	   aan	   het	   begin	   van	   de	  
vergadering	  besproken.	  	  De	  rector	  licht	  de	  eerder	  vandaag	  opgestuurde	  stukken	  toe.	  	  
De	  voorgestelde	  uitfasering	  gaat	  in	  het	  schooljaar	  2017/2018	  in.	  Om	  dit	  proces	  soepel	  te	  laten	  
verlopen	  zou	  de	  besluitvorming	  voor	  de	  herfstvakantie	  2016	  afgesloten	  moeten	  zijn.	  
Daarom	  worden	  de	  stukken	  ruim	  op	  tijd	  voorgelegd	  aan	  de	  raad.	  De	  rector	  geeft	  aan	  dat	  er	  
met	  alle	  secties	  over	  de	  voornemens	  is	  gesproken.	  
	  
In	  het	  conceptformatieplan	  is	  er	  bij	  de	  berekening	  van	  het	  aantal	  klassen	  rekening	  gehouden	  
met	   de	   voorgestelde	   keuzes	   t.o.v.	   reductie	   en/of	   combinatie	   van	   lessen.	   Bij	   de	  
overgangsvergaderingen	  is	  het	  belangrijk	  om	  goed	  te	  sturen	  op	  de	  hoeveelheid	  klassen	  zodat	  
men	  niet	  ineens	  voor	  verrassingen	  komt	  te	  staan.	  Dat	  betekent	  nadrukkelijk	  niet	  dat	  leerlingen	  
ondanks	  onvoldoende	  capaciteiten	  ineens	  overgaan	  uitsluitend	  om	  klassen	  te	  kunnen	  vullen.	  
Volgens	  de	  rector	  zou	  de	  daadwerkelijke	  overgang	  niet	  significant	  moeten	  verschillen	  van	  het	  
advies	   in	   periode	   2.	   Er	   is	   wel	   enigszins	   rekening	   gehouden	   met	   lichte	   afwijkingen	   en	  
verschillen.	  
De	  voorzitter	  beklemtoont,	  dat	  het	  maximale	  aantal	  leerlingen	  per	  klas	  bij	  32	  ligt.	  Vanaf	  33	  
leerlingen	  moeten	  er	  2	  klassen	  worden	  gevormd.	  In	  Havo	  2	  en	  Havo	  3	  is	  32	  echter	  een	  zeer	  
onwenselijke	  groepsgrootte.	  	  
De	  vermindering	  van	  lesuren	  is	  een	  gevolg	  van	  de	  maatregelen	  op	  blz.	  8.	  Deze	  maatregelen	  
leveren	  een	  besparing	  van	  30	  lesuren	  op.	  Hoewel	  er	  ca.	  1200	  uur	  voor	  specifieke	  taken	  nodig	  
zijn,	  wordt	  er	  uit	  voorzorg	  met	  1000	  uur	  gewerkt.	  Vrijgekomen	  tijd	  dient	  te	  worden	  besteed	  
aan	  de	  vier	  onderwerpen:	  TTO,	  ICT(werkgroep),	  Maatwerk	  (secties	  of	  individuele	  docenten),	  
Secties	  
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L.	  van	  der	  Schoot	  wijst	  erop	  dat	  de	  verandering	  van	  20	  naar	  30	  lesuur	  per	  sectievoorzitter	  
geen	  verdubbeling	  betreft	  maar	  een	  verhoging.	  	  	  	  
Er	  wordt	  gevraagd	  in	  hoeverre	  er	  tijd	  wordt	  vrij	  gemaakt	  voor	  het	  speerpunt	  ‘gymnasium’.	  
De	  rector	  geeft	  aan	  dat	  de	  tijd	  voor	  het	  gymnasium	  is	  verwerkt	  bij	  TTO	  (didactiek).	  	  
Er	  wordt	  opgemerkt	  dat	  de	  maatregelen	  pas	  daadwerkelijk	  tot	  besparing	  zullen	  leiden	  als	  
daadwerkelijk	  docenten	  vertrekken.	  
De	  rector	  legt	  uit	  dat	  de	  nu	  genomen	  maatregelen	  gericht	  zijn	  op	  het	  vrijmaken	  van	  tijd	  voor	  
ontwikkeling,	  nog	  niet	  op	  besparing.	  Er	  is	  onvoldoende	  tijd	  beschikbaar	  voor	  (ontwikkel)taken.	  
Wil	  men	  doelgericht	  aan	  onderwijskwaliteit	  werken	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  hier	  tijd	  voor	  vrij	  
te	  maken.	  
	  
Omdat	  de	  leden	  nog	  niet	  voldoende	  leestijd	  voor	  de	  documenten	  hebben	  gehad	  komt	  men	  
overeen	  om	  deze	  eerst	  te	  lezen	  en	  later	  erop	  te	  reageren.	  De	  rector	  vertrekt.	  
	  
Het	   verslag	   van	  26	  mei	  wordt	   zonder	  wijziging	   vastgesteld.	   (De	  na	  de	   vergadering	  digitaal	  
ontvangen	  opmerkingen	  van	  de	  rector	  zijn	  in	  het	  definitieve	  verslag	  verwerkt.)	  
	  
2.	  	   Mededelingen	  	   	   	   	   	   	   	   	  
Er	  zijn	  geen	  enkele	  mededelingen.	   	   	  
	   	  
3.	  	   Organisatie	  en	  onderwijs	   	   	   	   	   	   	   	  
3.1.	  Activiteitenplan	   	  
De	  raad	  gaat	  ervan	  uit	  dat	  de	  gemaakte	  opmerkingen	  in	  de	  volgende	  versie	  zullen	  worden	  
verwerkt.	  Men	  wacht	  op	  de	  volgende	  versie.	  
	   	   	   	   	  
3.2.	  Plan	  van	  aanpak	  financiële	  situatie	   	   	   	  
3.3.	  Voorstellen	  lessentabel	  volgend	  schooljaar	   	   	   	   	  
3.4.	  Voorstellen	  lessentabel	  op	  lange	  termijn	  
Alle	  drie	  onderwerpen	  zijn	  aan	  het	  begin	  van	  de	  vergadering	  in	  aanwezigheid	  van	  de	  rector	  
besproken.	  
	  
3.5.	  Verzuim	   	   	   	   	   	   	   	  
Dit	  agendapunt	  wordt	  in	  verband	  met	  ontbrekende	  informatie	  verplaatst.	  
	  
5.6.	  Portefeuilleverdeling	  directie	   (instemming!)	  	   	   	  
	  
De	  raadsleden	  bespreken	  het	  opvallende	  verschil	  in	  de	  hoeveelheid	  portefeuilles.	  Is	  het	  
overzicht	  gebaseerd	  op	  de	  eindverantwoordelijkheid	  of	  op	  de	  daadwerkelijk	  uit	  te	  voeren	  
werkzaamheden?	  
Er	  wordt	  opgemerkt	  dat	  men	  in	  het	  licht	  van	  de	  noodzakelijke	  bezuinigingen	  ook	  scherp	  
moet	  blijven	  op	  de	  directieformatie.	  De	  ingediende	  portefeuilleverdeling	  suggereert	  dat	  een	  
volle	  FTE	  voor	  een	  conrector	  eigenlijk	  niet	  nodig	  is.	  	  
Actie	  voorzitter:	  De	  rector	  vragen	  om	  een	  duidelijkere	  specificatie.	  In	  hoeverre	  blijkt	  uit	  de	  
portefeuilleverdeling	  de	  noodzaak	  voor	  een	  volle	  FTE	  voor	  een	  conrector?	  
	  
Er	  wordt	  opgemerkt	  dat	  een	  verlaging	  van	  de	  personeelsformatie	  ook	  tot	  een	  verlaging	  van	  
de	  directieformatie	  zou	  moeten	  leiden.	  
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3.7.	  Wat	  verder	  ter	  tafel	  komt	   	  
De	  opslagfactor	  voor	  clustergroepen	  wordt	  besproken.	  Men	  vreest	  dat	  het	  negatieve	  gevolgen	  
voor	  de	  kwaliteit	  zal	  hebben	  als	  in	  feite	  twee	  lessen	  in	  de	  tijd	  voor	  één	  les	  moeten	  worden	  
voorbereid.	   Als	   de	   kwaliteit	   gewaarborgd	   blijft,	   leidt	   het	   wel	   tot	   een	   verhoging	   van	   de	  
werkdruk.	   Ook	   zouden	   er	   problemen	   binnen	   de	   secties	   kunnen	   ontstaan	   omdat	   de	  
clustergroep	  als	  onredelijke	  werkbelasting	  wordt	  ervaren	  in	  vergelijking	  met	  andere	  groepen.	  
Tevens	  is	  er	  bij	  de	  invoering	  van	  clustergroepen	  tijd	  voor	  professionalisering	  nodig.	  Docenten	  
moeten	  leren	  hoe	  men	  kwalitatief	  hoogwaardige	  lessen	  voor	  een	  clustergroep	  met	  twee	  zeer	  
verschillende	   niveaus	   maakt.	   Er	   blijkt	   geen	   landelijke	   norm	   voor	   de	   opslagfactor	   in	  
clustergroepen	  te	  zijn.	  Andere	  scholen	  kennen	  5	  uur	  op	  jaarbasis	  toe	  per	   lesuur	  dat	   in	  een	  
clustergroep	  wordt	  gegeven.	  
Een	  grote	  zorg	   is	  de	  vraag	  omtrent	  de	  examenklassen:	  Hoe	  wordt	  er	  gegarandeerd	  dat	  de	  
examenklassen	  die	   in	  een	  clustergroep	  zitten	  voldoende	  aandacht	  en	  hoogwaardige	   lessen	  
krijgen?	  
Uit	  het	  overzicht	  blijkt	  niet	  welke	  klassen	  exact	  zijn	  samengevoegd.	  De	  raad	  heeft	  behoefte	  
aan	  een	  overzicht	  welke	  klassen	  precies	  onder	  de	  clustergroepen	  vallen.	  
Actie	  voorzitter/secretaris:	  Een	  overzicht	  opvragen	  welke	  klassen	  onder	  de	  clustering	  vallen.	  
	  
Betreffende	   de	   verhoging	   van	   de	   uren	   voor	   de	   sectievoorzitters	   wordt	   opgemerkt	   dat	  
differentiatie	  wenselijk	   is.	  Een	  grote	  sectie	  als	  Engels	  en	  wiskunde	  zullen	  de	  uren	  dringend	  
nodig	  hebben,	  maar	  kleine	  secties	  zoals	  klassieke	  talen	  of	  Duits	  zouden	  goed	  moeten	  kunnen	  
rondkomen	  met	  20	  uur.	  	  
	  
De	  raad	  heeft	  behoefte	  om	  het	  huidige	  voorstel	  betreffende	  de	  specifieke	  taken	  te	  vergelijken	  
met	  de	  planning	  van	  afgelopen	  schooljaar.	  De	  secretaris	  zal	  de	  oude	  lijst	  specifieke	  taken	  naar	  
de	  leden	  opsturen.	  
Actie	  secretaris:	  Oude	  lijst	  specifieke	  taken	  opsturen.	  
	  
De	  raad	  zou	  graag	  willen	  weten	  of	  de	  formulering	  “met	  de	  secties	  besproken”	  ook	  betekent	  
dat	  de	  secties	  akkoord	  gaan	  met	  het	  voorstel.	  
	  
De	  raadsleden	  bespreken	  het	  voorstel	  om	  G.	  Van	  Berlo	  als	  docent	  af	  te	  vaardigen	  naar	  de	  GMR	  
en	  gaan	  akkoord.	  
	  
Er	  wordt	  geconstateerd	  dat	  de	  sectie	  AK	  in	  verband	  met	  Global	  Citizenship	  meer	  uren	  lijkt	  te	  
hebben	  dan	  door	  de	  sectie	  kunnen	  worden	  ingevuld,	  terwijl	  de	  sectie	  geschiedenis	  een	  tekort	  
aan	  uren	  heeft	  en	  daardoor	  een	  formatieoverschot.	  Het	  vak	  GC	  heeft	  door	  een	  docent	  van	  de	  
sectie	  geschiedenis	   zijn	  hoofdzakelijke	   invulling	  gekregen.	  Waarom	  gaat	  het	  vak	  niet	   terug	  
naar	  de	  sectie	  geschiedenis?	  
Actie	  voorzitter:	  Informeren	  bij	  de	  rector	  naar	  de	  reden	  voor	  deze	  keuze.	  
	  
Er	  zijn	  verder	  geen	  rondvragen	  en	  de	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  om	  19.00	  uur.	  
	  
	  
	  


