
Notulen ouderraad 5 juni 2019 
 
Aanwezig: Yvonne Kruisheer (voorzitter), Martijn Hinten (notulist), Rosanne Bekker (rector), Joost 
Schoots (conrector), Epke Vogel, Gien van den Bossche, Wilma Straatman, Richard Groenendaal, 
Paige Shipman, Peter Boncz (MR), Matthea Osinga (nieuw lid), Annelies Kooiman (nieuw lid) 
Afgemeld: Michiel Mazel, Vincent Weggemans (MR) 
Afwezig: Dorine Machiels (afdelingsleider VWO en 5 Havo) 
 
Agenda: 
 

• Notulen vorige vergadering 
• Mailbox OR 

o Uitval van lessen in 3 mavo 
• Verzuimbeleid 
• Resultaten tevredenheidsenquête 
• H4C heeft ineens geen mentor, en ook geen LO-docent meer. De heer Dammers is inmiddels 

afdelingsleider van de Mavo geworden. Consequenties: 
o H4C heeft na 5 april geen LO-les mee gekregen 
o H4C heeft geen mentor meer  

• Terugkoppeling mbt eerder agendapunt ivm plannen van toetsen tijdens uitwisselingsweken 
(zie notulen 28-11-2019). Is dit inmiddels met de afdelingsleider besproken, en zo ja wat was 
de conclusie? 

• Er gaan geruchten dat het vak Bedrijfseconomie vanaf volgend jaar niet meer op het VWO 
gegeven zal worden. Klopt dit?  

• Terugblik en afsluiting van dit jaar 
• WVTTK 

 
 
Mailbox OR 
We bespreken het door Annelies ingebrachte punt mbt veel uitval binnen 3 Mavo eerst. Annelies 
licht het punt toe. Er is veel uitval in 3 Mavo. Rosanne heeft een overzicht gemaakt, wat we 
bespreken, en meldt dat er een tekort aan leraren is. We bespreken het overzicht. Rosanne spreekt 
haar zorg uit dat het niveau van het onderwijs misschien te laag is als er zoveel uitval is met als 
mogelijk gevolg dat leerlingen niet zullen slagen en/of kunnen doorstromen naar hogere niveaus. 
Richard meldt dat de OR al tijdens een eerdere vergadering heeft geopperd dat ouders in sommige 
gevallen zouden kunnen bijspringen in het klaslokaal. Hij vraagt of de school dit al in overweging 
heeft genomen. @Rosanne zal hier nog op terugkomen. 
 
Ten slotte meldt Joost dat de school er alles aan probeert te doen om overmatige uitval te 
‘repareren’. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door inhaallessen of extra examentraining (bv bij 
Lyceo) op kosten van de school. 
  
Notulen 
Vastgesteld zonder wijzigingen. Er is wat onduidelijkheid over het document mbt de 
slagingspercentages. We hebben niet kunnen achterhalen welk document dat was. Maar Rosanne 
meldt dat op www.scholenopdekaart.nl genoeg gegevens te vinden zijn mbt slagingspercentages. 
 
@Joost meldt dat hij tijdens de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar een stuk zal 
voorbereiden mbt slagingspercentages en overige KPIs van de school.  
 
 



Verzuimbeleid 
De school heeft een nieuw verzuimbeleid ingesteld. Ze probeert daarmee een beter inzicht te krijgen 
in “rationele” spijbelaars, ten opzichte van de “probleem” spijbelaars. Het nieuwe systeem is meer 
repressief van aard en strenger geworden, om vooral de rationele spijbelaars terug te dringen. Ook 
probeert het nieuwe systeem leerlingen te stimuleren niet te spijbelen. 
 
Yvonne merkt op dat ziekmelden via Magister alleen voor een hele dag kan, en niet voor een deel 
van een dag. 
 
De OR meldt verder dat het positief wordt ervaren dat de school vrij snel naar ouders belt als 
leerlingen niet aanwezig zijn of tijdens de schooldag ziek naar huis zijn gegaan. 
 
Resultaten tevredenheidsenquête 
Rosanne licht het toegestuurde document mbt de tevredenheidsenquête toe. Zij zal dit document 
ook rondsturen naar de leden van de OR (inmiddels al gedaan).  
 
In de enquête komen ook enkele vragen mbt de OR aan de orde. De score op die vragen is vrij laag. 
In dat kader spreken we af dat we: 

• De notulen van de OR die op de website van de school staan actueler houden (er staan nu 
vrij oude notulen op). Actie @Martijn. 

• Er in de nieuwsbrief op de een of andere manier meer aandacht aan de OR gegeven kan 
worden, bijvoorbeeld door een vast kopje of een altijd aanwezige link. @Joost zal nagaan 
wat hier de mogelijkheden voor zijn. 

 
4HC heeft geen mentor en gymleraar meer. De leraar is nu afdelingsleider Mavo. 
De heer Dammers was gymleraar en mentor van 4HC. Maar vanaf begin april heeft hij deze taken 
neergelegd en is hij afdelingsleider van de Mavo geworden. Rosanne meldt dat de heer Dammers 
nog wel als mentor beschikbaar is voor de leerlingen, maar dat het afdelingsleiderschap van de Mavo 
nou eenmaal meer prioriteit had. De school had verwacht snel een vervanger voor de gymlessen te 
kunnen vinden. Helaas is dat niet gelukt. Pas begin juni heeft 4HC weer gymles gekregen van een 
andere leraar. We stellen met zijn allen vast dat de communicatie over het vertrek van de heer 
Dammers als mentor en gymleraar niet optimaal was.  
 
Toch toetsen tijdens de uitwisseling 
4 Havo heeft dit schooljaar een internationale uitwisseling gehad. Deze duurde twee keer één week. 
Vooraf was tijdens een voorlichtingsavond aan ouders door de school gemeld dat tijdens die twee 
weken geen toetsen gegeven zouden worden. Dit is dit toch gebeurd. Nu moeten leerlingen deze 
toetsen inhalen op een datum die erg ver van de oorspronkelijke toetsdatum ligt. We stellen vast dat 
hier twee “problemen” zijn: ten eerste zijn er tegen de afspraken in toch toetsen gehouden en ten 
tweede moeten de leerlingen deze toeten nu op een erg laat tijdstip inhalen. Zij zijn dan in de les 
inmiddels met heel andere stof bezig. Richard heeft contact gehad met de afdelingsleider van de 
Havo (Kromdijk). Deze meldde hem dat het “geregeld” zou moeten zijn. Maar dit blijkt niet het geval 
te zijn. De leerlingen moeten toch nog een toets Maatschappijleer inhalen. @Rosanne zal hier nog op 
terugkomen. 
 
Verdwijnt Bedrijfseconomie / M&O volgend jaar van het VWO? 
Martijn vraagt of het klopt dat het vak Bedrijfseconomie, of M&O volgend jaar niet meer op het VWO 
gegeven zal worden. Rosanne bevestigt dit. Martijn vraagt of de school zich heeft gerealiseerd dat de 
doorstroming van Havo leerlingen die Bedrijfseconomie in hun pakket hebben naar het VWO dan 
eigenlijk onmogelijk is geworden. @Rosanne zal hier nog op terugkomen. 
 
Terugblik en afsluiting van dit jaar / WVTTK 



We blikken samen terug op een overwegend positief schooljaar. Vooral het internationale karakter 
(tweetaligheid, schoolreizen, uitwisseling) wordt als positief gezien.  
 
Peter vraagt hoe het staat met de verbouwing. We zijn hier niet diep op ingegaan, maar de 
kernpunten zijn: augustus 2021 wordt gestart met verbouwen. He plan is dat de verbouwing in 
augustus 2022 afgerond zal zijn. 
 
Epke zal de OR verlaten. Haar dochter heeft eindexamen gedaan. Zij meldt dat haar dochter het erg 
naar haar zin heeft gehad op het Berlage. Ze had goede begeleiding door haar mentor. 
 
Wilma verlaat waarschijnlijk de OR, maar weet het nog niet zeker (@Wilma: graag de uiteindekihjke 
keuze nog bij Martijn bevestigen). Zij meldt verder dat het erg positief is dat leerlingen in bepaalde 
vakken een jaar eerder eindexamen kunnen doen, maar meldt wel dat overleg met ouders hierover 
niet altijd even duidelijk is. 
 
Rosanne stelt voor om begin september 2019 met de leden van de OR uit eten te gaan. We vinden 
dit allen een goed idee. Rosanne zal een voorstel doen voor enkele datums (reeds gedaan). @Martijn 
zal hier verder opvolging aan geven en e.e.a. samen met Rosanne proberen te regelen. 
 
Volgende vergaderingen (19:30h):  
 

• woensdag 26 september 2018 
• woensdag 28 november 2018 
• woensdag 30 januari 2019 
• woensdag 20 maart 2019 
• woensdag 05 juni 2019 
 

Nog te bepalen: verdagerdata voor schooljaar 2019/2020 
 

 
 


