
Notulen ouderraad 25 november 2020. 
 
Aanwezig: Rosanne Bekker (rector), Joost Schoots (conrector), Matthea Osinga, Martijn Hinten 
(notulist), Michiel Mazel, Yvonne Kruisheer (voorzitter), Paige Shipman. 
Afgemeld: Robbert van Dijk, Gien van den Bossche, Vincent Weggemans (MR), Annelies Kooiman. 
Afwezig: Peter Boncz. 
 
Agenda: 

· Notulen 23/09 
· Mailbox OR 
· Webpagina OR (onze namen staan erop, de notulen nog niet) 
· Stavaza Corona 
· Open dagen 
· Renovatie  
· Positionering van de school 
· Wvttk  

  
Notulen 
Vastgesteld zonder wijzigingen.  
 
Mailbox Ouderraad 
Behalve reclame, geen actuele mails 
 
Webpagina OR 
Op verzoek van de school zijn de namen van de leden van de ouderraad op de webpagina gezet 
(https://berlage.espritscholen.nl/home/organisatie/ouderraad/). Nog niet alle notulen staan erop. 
Martijn heeft ze inmiddels aangeleverd aan Daphne Broad. 
 
Stand van zaken Corona 
Rosanne meldt dat er weinig besmettingen op school zijn. Ook is er regelmatig contact met de GGD 
en ook met andere scholen. In tegenstelling tot sommige andere scholen heeft het Berlage gelukkig 
nog geen echte besmettingshaarden meegemaakt en zijn er ook nog geen klassen naar huis 
gestuurd. Mocht dit onverhoopt wel nodig zijn, dan heeft de school een protocol voor online 
onderwijs paraat. Er is wat onrust over geluiden dat de kerstvakantie mogelijk een week verlengd zal 
worden. Hierover is verder nog niets bekend. 
 
Matthea vraagt of het buddy-systeem werkt. Rosanne geeft aan dat dit soms geod gaad en soms 
minder goed. Het verschilt echt van geval tot geval. 
 
Onder andere de volgende maatregelen zijn genomen om besmettingen te voorkomen: 

· De ventilatie is aangepast. 
· Er zullen binnenkort tentdoeken worden gespannen op de schoolpleinen zodat de leerlingen 

daar kunnen verblijven. 
· Een CO2 onderzoek is afgerond. De lokalen waren nog niet binnen de normen. Maar met 

kleine aanpassingen, zoals het plaatsen van ventilatieroosters, zijn ze binnen de normen 
gekomen. Verder staan de ramen permanent open. Daarom is het vrij koud in de lokalen. De 
kantine, het muzieklokaal en de gymzalen vielen al binnen de norm. Het kunstlokaal is niet 
gemeten maar valt waarschijnlijk wel binnen de norm.  

· Mondkapjes zullen vanaf 1 december verplicht zijn. Er zal strenger op worden gehandhaafd. 
De school zal elke leerling een mondkapje met Berlage-logo geven. Verder kunnen 
leerlingen bij de school mondkapjes kopen voor €0,50. Als leerlingen geen mondkapje bij 



zich hebben, kunnen ze er één aanschaffen of thuis gaan halen.  
Paige stelt nog voor om leerlingen die zonder mondkapje bij de school komen hun telefoon 
te laten inleveren. Dit om hen te stimuleren een mondkapje bij zich te hebben. 

 
Open dagen 
Omdat open dagen waarschijnlijk niet fysiek gegeven zullen kunnen worden, worden er online zaken 
geregeld. Er komt een digitale startpagina waarop links naar diverse middelbare scholen staan. 
Verder zal het Berlage een voorlichtingsfilm maken en worden er webinars georganiseerd om een 
soort online open dag te houden. Deze webinars zullen plaatsvinden op 10 december, en op 15 en 16 
januari. Rosanne vraagt of bij deze open dagen ook leden van de ouderraad online aanwezig kunnen 
zijn. Momenteel hebben zich aangemeld: Annelies, Leontien, Matthea, Eudia en Martijn.  
Ten slotte zullen er lesjesmiddagen voor kandidaat]ileerlingen worden georganiseerd. 
 
Renovatie 
Joost laat online een artist’s impression zien van hoe de school er na de verbouwing mogelijk uit zal 
gaan zien. Het ziet er erg mooi uit. Enkele kenmerken: de luchtkwaliteit zal door mechanische 
luchtbehandelingssystemen worden geregeld. Er zullen lokalen van verschillende omvang worden 
gerealiseerd, met veel raampartijen aan de binnenkant. De gymzalen komen te vervallen. Voor 
gymlessen zal worden uitgeweken naar Sporthallen De Pijp, die daarvoor nog zullen worden 
aangepast. Verder zal het schoolgebouw worden aangepast voor meer verschillende vormen van 
niet-klassikaal onderwijs. De start van de bouw is gepland op augustus 2022.  
 
Positionering van de school 
Een extern bureau heeft onderzocht hoe de school zich beter zou kunnen positioneren. Rosanne 
presenteert een aantal slides van dit onderzoek. De school wil zich vooral “meer naar buiten richten” 
in de positionering. 
 
WVTTK 
Matthea vraagt of er dit schooljaar nog een uitwisseling met een andere school in het buitenland zal 
komen.  
Rosanne geeft aan dat dit in principe niet zal gebeuren. Het is nog onzeker of een uitwisseling later 
zal worden ingehaald. 
 
Michiel vraagt of er inzicht is of en hoe Corona de toetsresultaten van de leerlingen heeft beïnvloed. 
Rosanne meldt dat dit per vak verschilt. Bij sommige vakken zijn er echt hiaten gevallen en is lager 
gescoord. Er is inmiddels subsidie aangevraagd en toegezegd om inhaalprogramma’s op te zetten bij 
vakken waar leerlingen ivm Corona achterstand hebben opgelopen. 
 
Rosanne vraagt of de ouderraad al heeft nagedacht over een thema-avond. 
Yvonne meldt dat zij informatie heeft ontvangen van Playback. Dit bedrijft biedt een programma aan 
dat “Coronaproof” heeft. @Yvonne zal de informatie doorsturen naar Rosanne. 
 
 
 
Volgende vergaderingen (19:00):  
 

• 27 januari à merk op dat Michiel wellicht gaat verzoeken deze vergadering te 
verplaatsen 

• 24 maart 
• 2 juni 

  


