
Notulen ouderraad 29 januari 2020 
 
Aanwezig: Annelies Kooiman, Peter Boncz (MR), Vincent Weggemans (MR), Martijn Hinten 
(voorzitter, notulist), Paige Shipman, Gien van den Bossche, Rosanne Bekker (rector), Joost Schoots 
(conrector), Robbert van Dijk. 
Afgemeld: Richard Groenendaal, Michiel Mazel, Yvonne Kruisheer, Matthea Osinga, Wilma 
Straatman  
Afwezig: Dorine Machiels 
 
Agenda: 
 

• Notulen vorige vergadering, afhandeling actiepunten: 
o Rosanne/Joost: Terugkoppeling bedrijfseconomie volgend jaar op het VWO 
o Gien/Yvonne: Thema-avond “verslaving” 

• Mailbox Ouderraad  
o Mail mbt uitval Wiskunde in 2 mavo. 

• Terugblik open dagen 
• Taal waarmee met leerlingen (en eigenlijk ook ouders) wordt gecommuniceerd als het TTO-

zaken betreft.  
• WVTTK. 

  
Mededelingen 
Wilma Straatman heeft haar lidmaatschap van de ouderraad per direct opgezegd. Zij is erg lang lid 
geweest maar heeft besloten om te stoppen, mede omdat zij dit jaar nog niet één vergadering heeft 
kunnen bijwonen. 
 
Notulen 
Vastgesteld zonder wijzigingen.  
 
Actiepunten notulen: 

• “Bedrijfseconomie op het VWO in leerjaar 2020/2021”: Via een mail van Dorine Machiels 
aan alle ouders van 5 Havo is al duidelijk gemaakt dat het Berlage voornemens is om volgend 
jaar nog Bedrijfseconomie op het VWO te geven. Het plan is om een speciaal programma 
voor Havo-doorstromers op te stellen, dat hen in staat stelt zich in één jaar voor te bereiden 
op het examen Bedrijfseconomie en dat examen ook te doen. Rosanne en Joost bevestigen 
dat dit plan inderdaad door zal gaan. Er hebben zich 11 leerlingen uit 5 Havo aangemeld. De 
OR bedankt de school voor deze oplossing. 

• “Thema-avond Verslaving”: Yvonne en Gien nemen de voorbereiding en organisatie van 
deze avond op zich. 

 
Mailbox Ouderraad 
Er is een mail binnengekomen van Robbert van Dijk, ouder van een leerling in 2 mavo, met 
betrekking tot de hoge lesuitval Wiskunde in 2 Mavo. Er worden sinds de herfstvakantie geen lessen 
Wiskunde meer gegeven. Verder blijkt uit Magister dat er over alle vakken heen in 2 Mavo al 40 
lessen zijn uitgevallen sinds de start van het schooljaar. 
Rosanne meldt dat de docent Wiskunde ziek is en er weliswaar een vervanger was gevonden, maar 
dat deze inmiddels alweer heeft opgezegd. Joost meldt dat er inmiddels een nieuwe vervanger is 
gevonden. Verder zal de school er alles aan doen om de leerlingen de eventueel opgelopen 
achterstand te laten inhalen.  
 
Terugblik open dagen 
De leden van de OR die bij de open dagen aanwezig waren, melden dat deze zeer geslaagd waren en 



een goed beeld van de school presenteerden. Ook viel op dat de ouders van kinderen uit groep 8 
veel vragen stelden. De plenaire presentaties in de aula waren net als vorig jaar erg goed. Paige 
meldt nog dat er op het podium nog nét iets meer diversiteit zou kunnen zijn door de personen die 
presentaties geven een betere afspiegeling te laten zijn van de schoolpopulatie.  
 
Taal waarmee met leerlingen (en eigenlijk ook ouders) wordt gecommuniceerd als het TTO-zaken 
betreft.  
Martijn is van mening dat we als school met zijn allen nog wat mooie stappen kunnen maken op TTO-
gebied. De school straalt naar buiten uit een echte TTO-school te zijn, waarbinnen de leerlingen 
gestimuleerd worden om onderling Engels te spreken en de docenten van vakken die in het Engels 
gegeven worden uitsluitend in het Engels met de leerlingen communiceren. Dit blijkt in de praktijk 
niet altijd zo te zijn. Specifiek zijn veel e-mails aan leerlingen gewoon in het Nederlands. Zelfs 
wanneer de bijlagen wel in het Engels zijn. Ook worden e-mails met instructies en ook beoordelingen 
van profielwerkstukken niet in het Engels, maar in het Nederlands aan de leerlingen gestuurd. Dit 
terwijl het PWS in het Engels geschreven en gepresenteerd wordt. Het zou voor de leerlingen veel 
leerzamer zijn als alle communicatie in het Engels plaats zou vinden. Tenslotte vraagt Martijn of de e-
mails die de school naar ouders stuurt, als zij betrekking hebben op TTO-vakken, in het Engels 
gestuurd zouden kunnen worden. 
  
Joost legt uit dat volgens de wet- en regelgeving alle correspondentie richting ouders in het 
Nederlands moet zijn. Maar schriftelijke en mondelinge communicatie tussen leerlingen en docenten 
zou wel in het Engels moeten, als het TTO-vakken betreft. Maar inderdaad wordt dit niet altijd 
gedaan. Rosanne en Joost nemen dit in beraad. 
 
WVTTK 
Rosanne meldt dat zij tijdens de volgende vergadering graag de opzet van het nieuwe schoolplan met 
de OR wil delen (zie agenda onderaan). 
 
Annelies: Wordt er deze lente weer een “lenteschool” georganiseerd? @Rosanne komt hier nog op 
terug. Joost meldt in dit kader dat er wel een “overstapbegeleiding” zal worden opgezet om 
overstappers te begeleiden die willen doorstromen van Mavo naar Havo of van Havo naar VWO.  
Er wordt dan de mogelijkheid geboden om in het laatste jaar alvast een extra vak te volgen, om beter 
voorbereid op de overstap te zijn. 
 
Annelies meldt verder volgende vergadering afwezig te zijn. 
 
Joost meldt dat de school en directe omgeving vanaf 1 augustus rookvrij zullen zijn. De school komt 
nog met een plan om dit in te voeren.  
 
Martijn: vraagt of er met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe notulist kan komen. 
Waarschijnlijk blijft Martijn nog wel 1 a 2 jaar in de Ouderraad, maar zou graag zien dat er aan 
overdracht gewerkt gaat worden ;-).  
Overigens is Yvonne ook al geruime tijd voorzitter en zal de OR ook ooit verlaten, waarschijnlijk 
binnen één of twee jaar. Daar zal ook een opvolger voor gevonden moeten worden. 
 
Volgende vergaderingen (19:30):  
 

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



  
Punten voor de agenda dan: 

• Stand van zaken mbt uitval Wiskunde in 2 Mavo 
• Opzet nieuwe schoolplan 
• Indien al bekend: plan van aanpak mbt “de school en omgeving vanaf 1 augustus 

rookvrij”. 
 


