
Notulen ouderraad 22 september 2021. 
 
Aanwezig: Rosanne Bekker (rector), Joost Schoots (conrector), Yvonne Kruisheer (voorzitter), Paige 
Shipman, Martijn Hinten (notulist), Annelies Kooiman, Gien van den Bossche, Clementine van den 
Burg. 
Afgemeld: Robbert van Dijk, Michiel Mazel, Vincent Weggemans (MR), Matthea Osinga, Leontien 
Diergaarde, Peter Boncz (MR). 
Afwezig: Eudia Winter (MR) 
 
Agenda: 
• Notulen 2/6 
• Mailbox OR 
• Overdracht voorzitterschap en taken notulist vóór het einde van het schooljaar  
• Rooster bovenbouw en richtlijnen maximaal aantal tussenuren 
• Stand van zaken Corona 
• Nationaal programma onderwijs (zie bijlage) 
• Stand van zaken renovatie 
• Wvttk 
 
  
Notulen 
Vastgesteld zonder wijzigingen.  
 
Mbt de actiepunten in de notulen: de flyer om ouders te werven voor de OR is gemaakt. De leden 
merken wel op dat de flyer wat zichtbaarder zou kunnen zijn. Alhoewel we er nu pas aan zouden de 
driehoeksgesprekken een mooi moment geweest zijn om de flyer aan ouders te verspreiden. We 
opperen om de flyer mee te sturen met de nieuwsbrieven die via email verstuurd worden. @Joost 
vindt dit een goed idee en zal onderzoeken of het uitvoerbaar is. 
 
Mailbox Ouderraad  
Naast de nodige reclame is er een e-mail binnengekomen van Clementine van de Burg. Zij wil graag 
lid worden van de ouderraad. Bij deze. Welkom Clementine! 
 
Opmerking: na de vergadering berichtte Peter Boncz dat hij de MR verlaten heeft en dus niet meer 
bij de vergaderingen van de ouderraad aanwezig zal zijn. In de plaats van Peter is nu Tamara 
Vanenburg lid van de MR. @Martijn zal haar vanaf nu uitnodigen. 
 
Overdracht voorzitterschap en taken notulist op termijn 
Yvonne en Martijn zullen eind dit schooljaar de ouderraad verlaten, aangezien voor beiden geldt dat 
hun dochter of zoon dit jaar eindexamen zal doen en de school zal verlaten. @Annelies biedt aan om 
vanaf volgend schooljaar de notulen voorlopig voor haar rekening te nemen. @Paige geeft aan dat zij 
de voorzitterstaken op zich zal nemen. @Martijn zal in de loop van het jaar de nodige zaken aan 
Annelies en Paige overdragen, zoals inloggegevens van de mailbox en de Google Drive. Mededeling 
aan alle ouder-leden van de raad: de inloggegevens zijn voor iedereen beschikbaar. Vraag Martijn als 
je erbij wilt kunnen. 
 
Ook spreken we af om tijdens één van de komende vergaderingen te besluiten wie vanaf nu de 
Thema-avonden zal gaan organiseren. Momenteel doet Yvonne dat. 
 
  



Rooster bovenbouw en richtlijnen maximaal aantal tussenuren 
Paige meldt dat er in het begin van het schooljaar in het rooster van 4H erg veel (11 per week) 
tussenuren zaten. Het zijn er inmiddels minder, maar nog steeds vrij veel. Joost beaamt dat dit veel is 
en geeft aan dat momenteel onder andere de volgende richtlijnen gelden voor roosters: 
• roosters moeten voldoen aan de CAO, wet e.d; 
• maximaal 2 keer per week mag het 9e uur les voorkomen (dat was in het rooster van 4H vaker); 
• er wordt minimaal 3 uur lesgegeven per dag; 
• er wordt geen rekening gehouden met buitenschoolse activiteiten van leerlingen, zoals sport en 

bijbaantjes; 
• de school probeert de adv/part time dagen van leraren zo te schuiven dat roosters zo goed 

mogelijk zijn; 
• op 4 oktober 2021 zullen de roosters opnieuw worden aangepast. De verwachting is dat ze zullen 

worden verbeterd. 
 
Martijn meldt nog dat er dit jaar erg veel lesuitval is. Ten minste in 6V is er lesuitval geweest op 12 
van de eerste 18 lesdagen. Andere leden van de raad melden ook veel uitval. Het lijkt de laatste week 
wel beter te gaan. @Joost zal dit in de gaten houden. 
 
Voor wat betreft tussenuren en lesuitval vragen we of de school tijdens deze vrije uren een vorm van 
ondersteuning of huiswerkbegeleiding kan aanbieden. Joost meldt dat dit al eens geprobeerd is maar 
dat er erg weinig animo onder de leerlingen was. We merken met elkaar op dat hier ook een rol van 
de ouders weggelegd is. Zij zouden leerlingen kunnen stimuleren om tijdens tussenuren/uitvaluren 
op school huiswerk te maken. We spreken verder niets af. 
 
Stand van zaken Corona 
Momenteel en de afgelopen periode heeft de school weinig last van besmettingen. Er zijn er enkele 
in de brugklas geweest. Ook zijn enkele collega’s besmet geweest en gaan zij naar huis of blijven 
thuis bij klachten zoals verkoudheid.  
 
Clementine meldt dat er in de klas van haar kind een besmetting is geweest en de school een brief 
naar alle ouders gestuurd heeft. In de brief stond ten onrechte dat het Berlage onderdeel van een 
landelijke proef zou zijn. Rosanne geeft aan dat dit een vergissing was. 
 
Gien vraagt hoe het zit met de schoolreizen, al dan niet internationaal. Sommige andere scholen in 
Amsterdam blijken alweer reizen gepland te hebben. Rosanne meldt dat de school na 1 november 
gaat onderzoeken of er dit jaar nog reizen gemaakt kunnen worden. Onduidelijk is of niet gemaakte 
reizen ingehaald zullen worden. Yvonne oppert om, indien langere reizen niet gemaakt kunnen 
worden, dan korte reizen van bijvoorbeeld 1 dag, naar een pretpark te maken. Ook al valt dat 
misschien niet binnen het educatieve kader van de opleiding. 
 
Nationaal programma onderwijs (NPO) 
We hebben het Nationaal programma onderwijs dat de school heeft opgesteld, besproken. Zie 
bijlage. De ouderraad vindt het een goed plan. Als eventuele aanvulling meldt Gien dat online nog 
winst te boeken is. Bijvoorbeeld voor het vak Natuurkunde zijn erg goede instructiefilms online te 
vinden.  
 
Rosanne meldt nog dat er waarschijnlijk workshops zullen worden aangeboden aan leerlingen, met 
onderwerpen als: “leren plannen”, “omgaan met stress” en dergelijke. 
 



Ten slotte vraagt Gien of de vaste boekenlijst die leerlingen momenteel hebben, “losser” gemaakt 
kan worden. De vraag is of leerlingen ook boeken mogen kiezen die niet op de lijst staan. @Rosanne 
zal dit overwegen en terugkoppelen.  
 
Stand van zaken renovatie 
Het project ondervindt momenteel twee tegenslagen: 
• Er zijn minder fondsen beschikbaar 
• De tijdelijke locatie aan de Schinkelkade gaat niet door. De school moet op zoek naar een andere 

tijdelijke locatie 
Ondanks deze tegenslagen lijkt het er vooralsnog niet op dat het project vertraging op zal lopen. 
 
 
WVTTK 
Ventilatie 
Clementine vraagt of de ventilatie van de school zal worden aangepast. Rosanne meldt dat er 
waarschijnlijk een tijdelijke ventilatie zal worden geïnstalleerd, nog vóórdat de verbouwing start. 
Verder is het later waarschijnlijk mogelijk om ook de gymzalen, die beter geventileerd zijn, als 
leslokaal te gaan gebruiken. Dit is afhankelijk van de voortgang van de renovatie in Sporthallen De 
Pijp. 
 
Thema-avond 
Rosanne vraagt wat we met de thema-avond gaan doen. We spreken af dit tijdens de volgende 
vergadering (24/11) te bespreken. De school zal zelf overigens een avond organiseren met als thema 
“Didactisch coachen”. 
 
Etentje 
We spreken af dat we samen uit eten gaan op 6 oktober. @Martijn stuurt de uitnodiging en koppelt 
dit terug aan Rosanne. 
 
 
 
Volgende vergaderingen (19:30):  
 
- 22/9 
- 24/11 
- 26/1 
- 23/3 
- 1/6 
 


