Notulen ouderraad 9 oktober 2019
Aanwezig: Yvonne Kruisheer (voorzitter), Martijn Hinten (notulist), Rosanne Bekker (rector), Joost
Schoots (conrector), Michiel Mazel, Paige Shipman, Vincent Weggemans (MR), Matthea Osinga

Fatima van Heuvelen (geïnteresseerde ouder), Alijn van Hoorn (afdelingsleider onderbouw)
Afgemeld: Gien van den Bossche, Wilma Straatman, Richard Groenendaal, Peter Boncz (MR),
Annelies Kooiman
Afwezig: Dorine Machiels (afdelingsleider VWO en 5 Havo)
Agenda:

•
•
•

•
•

•
•
•

Introductie Alijn (nieuwe afdelingsleider onderbouw)
Introductie Fatima (geïnteresseerde ouder)

Notulen vorige vergadering
o Openstaande actiepunten:
▪ @Joost: Stuk mbt slagingspercentages en overige KPIs van de school.
▪ @Martijn: De notulen van de OR die op de website van de school staan
actueler houden
▪ @Rosanne: verdwijnen van bedrijfseconomie van VWO.(Zie ook punt
hieronder, ingebracht tijdens ouderavond)
▪ Wilma heeft zich afgemeld voor de eerste twee vergaderingen en ons
gevraagd of wij kunnen aangeven of haar aanwezigheid daarna nog
gewenst is.
Mailbox OR – geen bijzonderheden, behalve de interesse van Fatima
Ingebracht agv de afgelopen ouderavond:
o Hoe zit het met de kosten van het Cambridge Engels Examen voor Havo? (er was
onduidelijkheid over de kosten en ook werd gemeld dat VWO leerlingen dit
examen gratis konden doen. De mentor kon geen duidelijkheid verschaffen)
o Doorstroming van Havo naar VWO: niet alle ouders waren op de hoogte dat
Bedrijfseconomie niet meer gegeven wordt op het VWO en dus leerlingen met dit
vak in hun pakket lastig kunnen doorstromen. Enkele ouders kwamen wel met
het idee dat dit vak misschien tóch te organiseren is, maar dan in samenwerking
met een andere school die onder de Esprit-paraplu valt. De mentor vond dit een
goed idee, en zou er nog achteraangaan.
Stand van zaken renovatie
Gebruik solidariteitsfonds
WVTTK

Introductie Alijn
Alijn van Hoorn, de nieuwe afdelingsleider onderbouw, stelt zich kort voor.
Introductie Fatima
Fatima van Heuvelen, een geïnteresseerde ouder, stelt zich voor. Zij is vooral geïnteresseerd in de
manier waarop de school met de ouders communiceert (zie ook WVTTK).
Notulen
Vastgesteld zonder wijzigingen. Wel bleken sommige actiepunten niet juist aan Joost of Rosanne te
zijn toegekend. Zij hebben dit in onderling overleg verder afgehandeld.
De openstaande actiepunten:

•
•
•

Stuk mbt slagingspercentages en overige KPIs: Rosanne heeft het kort met ons besproken.
Op de website laten zetten van meest recent notulen: staat nog open. Martijn zal er zo snel
mogelijk opvolging aan geven. @Martijn. (15-10-2019: Dit is inmiddels gedaan. Alle notulen tot
en met de vorige staan inmiddels op de website)
Verdwijnen van het vak Bedrijfseconomie van het VWO, met ingang van dit schooljaar:
Het plan is inderdaad om dit vak niet meer te geven vanaf nu. Dit heeft als direct gevolg dat
HAVO-leerlingen met dit vak in hun profiel eigenlijk niet kunnen doorstromen naar het VWO. Zij
zouden dan twee vakken moeten inhalen.
Gre de Boer (decaan Havo) heeft in een mail aan Rosanne aangegeven dat zij dit in 3 Havo, toen
de leerlingen hun profiel kozen, heeft verzuimd te melden aan de leerlingen.
Joost gaat kort in op het idee om het vak Bedrijfseconomie op een andere locatie (andere school)
te geven om de leerlingen die vanuit Havo naar VWO willen doorstromen en dit vak in hun
profiel hebben tegemoet te komen. Iets dergelijks is in het verleden al eens geprobeerd en toen
geen succes gebleken. De kans is klein dat dit volgend jaar geprobeerd gaat worden.
We bespreken dat deze groep leerlingen als zij willen doorstromen naar het VWO, dan
waarschijnlijk naar een andere school moeten gaan, waar Bedrijfseconomie wel wordt gegeven.
Maar omdat scholen nu een acceptatieplicht hebben voor leerlingen die binnen de eigen school
willen doorstromen, kan dit er dan helaas toe leiden dat ze leerlingen van andere scholen minder
snel aannemen. Joost meldt dat hij niet denkt dat dit waar is. Martijn meldt dat de mentor van 4
Havo het volgende in een mail aan de ouders heeft geschreven:
“Verschillende ouders vroegen zich af hoe het zit met de doorstroming naar het VWO op het
Berlage. Leerlingen die hun havo-diploma hebben gehaald kunnen sinds vorig schooljaar
automatisch doorstromen naar het VWO. Uw zoon/dochter heeft een gegarandeerde plek op
het Berlage. Nadeel is dat sommige leerlingen niet één, maar twee vakken zullen moeten
inhalen, omdat bijvoorbeeld het vak bedrijfseconomie wel op de havo, maar niet op het vwo
wordt aangeboden. Andere scholen bieden dit misschien wel aan, maar zij bieden niet de
gegarandeerde plek die het Berlage wel biedt. Sterker nog: de decaan vertelde mij dat de
kans dat andere scholen een havo-leerling met diploma in 5 VWO aannemen zeer klein is.
Mocht u hierover advies willen, dan kunt u uiteraard ook met mij of met de vakdocent van de
vak(ken) die moeten worden ingehaald contact opnemen. Op 27 november is er overigens
nog een informatiemiddag voor leerlingen die deze overstap overwegen.”
We lijken het niet eens te kunnen worden over dit onderwerp.
Vervolgens komt Joost met het volgende voorstel om bij voldoende belangstelling de leerlingen
eventueel tegemoet te komen: eerst wordt geïnventariseerd om hoeveel leerlingen het eigenlijk
gaat en of ze echt wel willen doorstromen. Als dit een voldoende grote groep is, dan gaan Joost
en Rosanne onderzoeken of het haalbaar is voor deze groep een docent tijdelijk aan te trekken of
een bestaande docent tijdelijk meer uren te geven om het vak Bedrijfseconomie te geven. Zij
maken wel duidelijk dat dit slechts een idee is, en geen enkele garantie. We spreken af dat
Rosanne of Joost hier begin november op terugkomen. @Rosanne/Joost.

•

Ten slotte spreekt de ouderraad de wens uit dat Wilma in de ouderraad blijft dit jaar.

Mailbox OR
Geen noemenswaardige e-mails, behalve het verzoek van Fatima om een vergadering bij te wonen.

Verder speken we af dat Martijn de inloggegevens van de mailbox rondmailt aan alle ouders binnen
de ouderraad. Dit is inmiddels gedaan.
Kosten Cambridge Engels examen
Over de kosten voor het Cambridge Engels examen in 5H was onduidelijkheid. Joost verschaft deze
tijdens de vergadering: Vwo-IB leerlingen betalen €50 in 5V en 6V voor boeken - dat zijn geen
examenkosten. In 6V betalen ze ca €200 euro voor de IB examens. Het klopt dat IB examens iets
goedkoper zijn dan Cambridge examens (voor HAVO leerlingen), maar in beide gevallen worden de
kosten betaald door de ouders.
Stand van zaken renovatie
Puntsgewijs is de stand van zaken van de renovatie als volgt:
• Er wordt een definitief programma van eisen gemaakt. Als dat klaar is wordt er via een Europese
aanbesteding een architect gezocht.
• Vanuit de gangen zal er meer lichtinval in de lokalen zijn.
• De lokalen worden waar mogelijk van 3 lokalen samengevoegd tot 2.
• Een opbouw op het dak van de school zal niet door gaan.
• Ondergrondse gymzalen zullen niet doorgaan. De gemeente gaat wel Sporthallen De Pijp zodanig
aanpassen dat ze beter als gymzalen gebruikt kunnen worden.
• Het plan is om in december 2021 te starten met de verbouwing.
• De gebouwen A en B worden een voor een aangepakt. Daarbij worden de brugklassen zoveel
mogelijk ontzien. Het plan is om het eerste gebouw in december 2022 klaar te hebben en het
tweede gebouw een jaar later.
Solidariteitsfonds
Het solidariteitsfonds blijkt een succes. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Joost noemt wel dat het
belangrijk is om de ‘juistheid’ van de aanvragen goed te blijven beoordelen.
In dit kader komt de school zelfs ook met de mogelijkheid om bepaalde zaken, zoals een iPad, via
termijnbetalingen van de school af te nemen.
Periodiek stuurt Joost een update met betrekking tot de inzet van het fonds naar Michiel.
WVTTK
Rosanne: vraagt wat de ideeën zijn voor een aanstaande thema-avond. Yvonne stelt voor om een
avond over verslavingen te organiseren. Zij zal erop terugkomen. @Yvone.
Martijn: zal ervoor zorgen dat de notulen op de website komen. @Martijn.(15-10-2019: gedaan)
Fatima: Veel communicatie vanuit de school is nogal anoniem en onpersoonlijk. Bovendien komt de
informatie komt soms ook nogal laat. Verder is het vaak lastig om emailadressen van betrokkenen te
achterhalen op de website van de school. Joost komt met het voorstel om in de nieuwsbrief
“mailto’s” toe te voegen, waarop de lezer kan klikken om een mail te sturen.
Verder vraagt Fatima om in de mails vanuit de school meer “betrokkenheid” met de geadresseerde
te tonen.
Vincent: vraagt hoe het zit met het geven van toetsen tijdens een komende uitwisseling (naar China).
Joost meldt dat deze toetsen wel moeten worden ingehaald, maar op een onderling af te spreken
moment (dus niet op een verplichte inhaaldag zoals bij ziekte).
Verder spreken we in dit kader kort over enkele specifieke gevallen waarbij toetsen erg laat werden
nagekeken. Zelfs pas na afsluiting van het schooljaar. Joost meldt dat in het PTA/PTO (dat op de

website te vinden is) duidelijk staat wat de deadlines zijn en dat leerlingen en ouders docenten
daarop mogen aanspreken.
Ten slotte vragen we Fatima of zij overweegt lid te worden van de Ouderraad. Zij geeft aan erover na
te denken. @Fatima, graag in een mail aan Martijn aangeven of je hiervoor voelt.
Volgende vergaderingen (19:30):
•
•
•
•
•

9 oktober
27 november (aanvang 19:00, einde vergadering 20:45, school regelt broodjes)
29 januari
25 maart
3 juni

