
Notulen ouderraad 30 januari 2019 
 
Aanwezig: Yvonne Kruisheer (voorzitter), Martijn Hinten (notulist), Rosanne Bekker (rector), Joost 
Schoots (conrector), Michiel Mazel, Gien van den Bossche, Epke Vogel, Paige Shipman, Vincent 
Weggemans (MR), Margriet Dijkstra (tbv toelichting internationaliseringsplan). 
Afgemeld: Richard Groenendaal, Wilma Straatman, Peter Boncz (MR) 
Afwezig: Dorine Machiels (afdelingsleider VWO en 5 Havo) 
 
Agenda: 
 

• Notulen vorige vergadering 
• Mailbox OR 
• Steunfonds (vrijwillige solidariteitsbijdrage “Berlage Fonds”)  
• Feedback open dagen en statistieken slagingspercentages (email Wilma) 
• Internationalisering (Margriet Dijkstra) 
• Rookbeleid 
• Thema-avond 6 februari 
• Stand van zaken ICT (mondeling). Naast wat Joost zal melden, staan nog onderstaande 

punten open uit de vorige vergadering: 
o Hoeveel schermtijd verwacht de school eigenlijk van een leerling?  
o Wat mogen leerlingen wel en niet doen met new media apparaten binnen de school 

tijdens lessen en daarbuiten?  
o Hoe gaat de school new media in het onderwijs effectiever inzetten? 

• Voorstel avond over drugsgebruik en gamen  
• Staking 15 maart 
• Wvttk 

 
 
Notulen 
Vastgesteld zonder wijzigingen. 
 
Actiepunten notulen 
Alle actiepunten zijn afgehandeld. 
 
Mailbox ouderraad 

• Geen relevante mails. 
 
Steunfonds (vrijwillige solidariteitsbijdrage “Berlage Fonds”) 
Een deel van de OR vindt het toegestuurde voorstel (zie bijlagen) iets te “streng”. Een 
ouder/verzorger moet erg veel persoonlijke financiële informatie aandragen om een beroep op het 
fonds te kunnen doen. De OR stelt voor het fonds niet te formeel en met regels “dichtgetimmerd” te 
maken, maar uit te gaan van het principe van redelijkheid en billijkheid. Na wat overleg komen we 
tot de volgende voorgestelde werkwijze: Indien een ouder/verzorger een beroep wil doen op het 
fonds, kan dat zonder uitgebreide financiële onderbouwing, maar beoordeeld de school (Joost) of de 
aanvraag gegrond is. Daarbij wordt wel het 4-ogen principe gebruikt. Er zal dus altijd ook een andere 
medewerker van de school meebeslissen. Verder zal Joost ter informatie één keer per kwartaal een 
geanonimiseerd overzicht sturen aan de OR (Michiel) van de uit het fonds uitgekeerde bedragen. 
 
Terugblik open dagen, slagingscijfers 
De OR is positief over de twee afgelopen open dagen. Wel bespreken we enkele suggesties voor de 
volgende keer: 



• Laat van elke afdeling (mavo, havo, vwo) een leerling een verhaal doen tijdens de plenaire 
sessie. Nu was er alleen een (zeer goed) verhaal van een leerling van het vwo. 

• Geef de OR een vaste fysieke plaats op de open dag, bijvoorbeeld een plek in één van de 
lokalen of een tafel in de aula van het B-gebouw.  

 
De OR stelt verder voor om de slagingscijfers van de drie afdelingen één keer per jaar tijdens een OR-
vergadering door te nemen. De OR zal dan aan Rosanne vragen deze aan te leveren. 
 
Internationalisering (Margriet Dijkstra) 
Margriet Dijkstra geeft een presentatie over internationalisering (zie bijlagen). De presentatie is 
inmiddels rondgestuurd naar de leden van de OR. De OR complimenteert Margriet met de inhoud 
van de presentatie. 
Enkele specifieke punten die we nog besproken hebben: 

• Mavo: Alle leerlingen volgen de Anglia methode en alle leerlingen doen dit examen 
• Havo: in 4 en 5 havo wordt de Cambridge methode gevolgd en mogen leerlingen in 5 Havo 

het Cambridge examen afleggen. Maar dit is niet verplicht. 
• Vvo: leerlingen kunnen in de 4e klas kiezen om de IB methode te volgen en hier examen in te 

doen. 
• Paige vraagt nog of er binnen het internationaliseringsbeleid speciale aandacht is voor 

kinderen met een internationale achtergrond. Margriet geeft aan dat die er niet is, maar dat 
de kinderen wel aangemoedigd worden om “out of their bubble” te treden. 
 

Rookbeleid 
In 2020 moeten scholen rookvrij zijn. Het Berlage gaat proberen om zo snel mogelijk de regel “niet 
roken in en om de school” in te voeren. We realiseren ons dat dit lastig zal worden, aangezien de 
ruimte rond de school openbaar is. 
 
Thema-avond 6 februari 
Epke vraagt of de school kan faciliteren in het verschaffen van thee, koffie e.d. Joost geeft aan dat dit 
geregeld zal worden. @Epke en @Joost: zorgen dat hier opvolging aan wordt gegeven. 
Rosanne zal de administratie vragen om de flyer cq uitnodiging voor de thema-avond nog een keer 
rond te sturen. @Rosanne. 

Stand van zaken ICT (mondeling). 
Joost deelt een hand-out met de ICT-gedragscode uit (zie bijlage), en zal deze rondsturen (reeds 
gebeurd). Joost vraagt de leden van de OR om via email feedback te geven op de hand-out. @Alle 
leden: de hand-out doornemen en feedback aan Joost sturen. 

De directie is geattendeerd op een alternatief device voor de iPad: de Chromebook en twijfelt of er 
een keuze gemaakt moet worden tussen deze twee als onderwijsondersteunend device voor klas 1 
t/m 4. Voor- en nadelen van beide zijn besproken en criteria die voor ouders van belang zijn bij een 
keuze: 

• Prijs 
• Gebruikersgemak 
• Toepasbaar voor gebruik leermiddelen 
• Virusgevoeligheid 
• Duurzaamheid 
• Batterijduur 
• Keuze voor leermiddelen 

  



 
 
Schermtijd en gebruik ICT in vakgroepen  
Een studiedag wordt georganiseerd voor docenten om gebruik ICT voor de vakgroepen te bespreken. 
Ook wordt in de komende vaksectiegesprekken besproken wat de ondersteunende rol van ICT is en 
wat het nut is voor de onderwijspraktijk. Opinies en ervaringen van leerlingen zou hierbij betrokken 
moeten worden. Hieraan kan ook bewustwording over schermtijd bij leerlingen en docenten 
gekoppeld worden.  
 
Docenten zetten vaak ’s avonds informatie op magister. Veel leerlingen reageren daar dan weer op, 
waardoor 24x7 schermalertheid wordt bevorderd. Eventueel aansluiten op reglement dat input 
docenten uiterlijk om 17.00 op magister moet en hen vragen niet na die tijd nog meer input te 
plaatsen. 
 
Thema-avond mbt drugsgebruik en gamen 
De rector stelt de vraag of drugsgebruik en verslaving als thema-avond kan terugkeren, aangezien er 
toch redelijk wat incidenten plaatsvinden. Ouderraadsleden staan positief tegenover de optie om dit 
thema regelmatig te laten terugkeren bij de thema-avonden, wellicht om het jaar. 
 
Eventueel koppelen aan ouderavond eerstejaars in september, zoals eerder met een thema-avond 
over huiswerkbegeleiding. De directie bespreekt dit intern en komt met voorstel voor (eventueel een 
extra) thema-avond. 
 
Vraag Ouderraad omtrent geplande onderwijsstaking 15 maart:  
Rosanne geeft aan dat de school open is. 
 
Klimaatmars 7 februari 
Leerlingen die willen deelnemen aan deze Nederlandse mars (manifestatie) in Den Haag kunnen dit 
bij de afdelingsleider dit melden. Bericht hierover komt in de nieuwsbrief (reeds gebeurd). 
 
Rondvraag:  
Volgende datum Ouderraad is 20 maart 
Voor wat betreft eventueel vooroverleg zonder schooldirectie tussen 19.30 en 20.00 zijn alle 
aanwezigen het erover eens dat dit alleen wordt ingepland indien dit uitdrukkelijk voorafgaand aan 
de vergadering wordt gevraagd. Bij elke uitnodiging voor een Ouderraad overleg wordt expliciet de 
vraag gesteld of er voor bepaalde thema’s behoefte is een half uur zonder directie te overleggen. Het 
wordt dus geen vaste regel, maar ingepland naar behoefte. 
 
Volgende vergaderingen (19:30h):  
 

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

 
Punten voor de agenda dan: 

• Openstaande actiepunten van deze notulen. 
 

 


