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Medezeggenschapsraad Barlaeusgymnasium 

Notulen vergadering 21 maart 2016 

Aanwezig: Ralph Levie (ouders); Wolter Bosch (vz.), Gert de Jager (secr.), Fred Lauwers, Silvia 

Schaapherder, Caroline Siebbeles, Co Vink (personeel); Mozes van de Kar, Émile Kwa 

(leerlingen). 

Afwezig met bericht: Floris van den Broek, Sibel Kilic, Jim van Oosten. 

Namens de schoolleiding vanaf 3: Margriet Bosman, Alwin Hietbrink. 

Toehoorders: Richard Haasen, Patricia Llorens, Adelheid Smarius, Jacob Zwaan. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Wolter opent de vergadering om 17.00 u en deelt mee dat voorafgaande aan de bespreking zonder 

schoolleiding Alwin ons zal informeren over wijzigingen in het voorstel. De wijzigingen zijn: 

 

1)   Bij klassieke talen vervalt het schrappen van een uur Grieks en een uur Latijn in de 

bovenbouw. In plaats daarvan vervalt een uur Latijn in de onderbouw. In plaats van in totaal 

negen uur wordt er zo acht uur bezuinigd. 

 

2)   Duits en Frans blijven verplichte keuzevakken in de vierde. In plaats van drieuursvakken 

worden het tweeuursvakken. Het aantal uren dat bezuinigd wordt, blijft hetzelfde. 

 

3)  Na een herziene berekening vallen bij kunstgeschiedenis/cultuurtheorie geen twee uur weg, 

maar drie. 

 

4)  Na overleg met de sectie is het klas 4 geworden waarin een uur natuurkunde vervalt. 

 

5)  Wiskunde C krijgt in klas 5 en 6 een apart uur. Leerlingen wiskunde A en C volgen samen de 

lessen, het extra uur is om die onderdelen van het nieuwe programma aan te bieden die niet te 

combineren zijn met het aanbod wiskunde A. 

 

6)  Het voorstel om de opslagfactor bij wiskunde D en NLT te verminderen omdat die vakken 

geen centraal examen kennen, vervalt. Er is een twee derde meerderheid van de betrokken 

docenten nodig en dat lijkt geen haalbare kaart. 

 

 

2. Voorbespreking tweede gedeelte 

 

Caroline heeft moeite met het feit dat ons nu een gewijzigd voorstel wordt voorgelegd. In de 

vorige vergadering werd een andere indruk gewekt. Ze verwijst naar de brief van Wim Kraakman 

waarin wordt gesteld dat ook secties die geen brief schrijven naar MR en schoolleiding door de 
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bezuinigingen worden getroffen. Vanwege het algemeen belang protesteren ze daar niet tegen. 

Nu lijkt het alsof protest wordt beloond. 

 

Gert brengt daartegen in dat ook Wim Kraakman stelt dat er goede redenen kunnen zijn om het 

voorstel te wijzigen. Of die redenen goed zijn, is wat wij nu moeten beoordelen. Ralph vindt dat 

wij het nieuwe voorstel moeten bespreken. Wolter merkt op dat wij eventueel kunnen besluiten 

om elementen uit het oude en nieuwe voorstel te combineren. 

 

We stellen vast dat er cijfermatige onduidelijkheden zijn in het nieuwe voorstel. We zullen om 

opheldering vragen. 

 

Gert constateert dat in het oorspronkelijke voorstel onderwijskundige redenen werden 

aangevoerd om het programma te verlichten. De wijzigingen bij klassieke talen en Frans en Duits 

cumuleren en zorgen daarmee in de bovenbouw juist niet voor verlichting, terwijl die daar 

misschien het hardst nodig was. In alle leerjaren hebben onze leerlingen een lesdag meer dan op 

vergelijkbare gymnasia en de resultaten zijn daar niet naar. 

 

Émile vond de oorspronkelijke bezuiniging bij klassieke talen en Frans en Duits te drastisch en is 

blij met de wijziging. Wolter merkt op het oorspronkijke voorstel bij de betrokken secties insloeg 

als een bom; het lijkt erop dat de ergste pijn nu wordt weggenomen. Co en Caroline vragen zich 

af of in het oorspronkelijke voorstel de pijn niet gelijkelijk was verdeeld; het werd wel 

gesuggereerd. Ralph vindt dat Grieks en Latijn inhoudelijke argumenten aandragen en dat dit 

compromis zorgt voor een groter draagvlak bij de sectie klassieke talen. Dat zo'n compromis de 

uitkomst is van goed overleg vindt hij prijzenswaardig. Silvia stelt vast dat op onze school secties 

een grote autonomie kennen en vraagt zich af of het aan de MR is om een uitspraak te doen over 

de manier waarop een vak zijn curriculum in de verschillende leerjaren opbouwt. Gert vindt dat 

ons vooral een voorstel wordt voorgelegd over de lessentabel. Het vaststellen daarvan is niet de 

primaire verantwoordelijkheid van secties, maar van de schoolleiding. Vervolgens moet de MR 

instemmen.  

 

 

3. Notulen 15 maart 

 

Het concept wordt goedgekeurd. 

 

 

4. Voorstel bezuinigingen 

 

Margriet en Alwin lichten de cijfers toe. Zoveel mogelijk is geprobeerd om de bezuinigingen te 

berekenen op basis van concrete gegevens: de feitelijke loonkosten van een personeelslid. Soms 

was dat niet goed mogelijk en is de Gemiddelde Personeelslast (GPL) het uitgangspunt geweest. 
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Verschillen met het oorspronkelijke voorstel komen voort uit een nieuwe afweging wat dat 

betreft. Sommige bedragen blijven berusten op een ruwe schatting. Het valt op dit moment 

bijvoorbeeld nog niet helemaal te voorzien of sommige 'dure' personeelsleden minder gaan 

werken. Desalniettemin kan de schoolleiding de garantie geven dat het berekende bedrag voor 

95% klopt. 

 

Wolter brengt de verschillen tussen het oude voorstel en het nieuwe voorstel ter sprake. Alwin 

geeft aan dat de schoolleiding bij alle wijzigingen overtuigd is geraakt door argumenten die uit de 

secties naar voren kwamen. Als hetzelfde bezuinigingsbedrag werd gehaald is de schoolleiding 

akkoord gegaan. 

 

Gert brengt daartegen in dat in het oorspronkelijke voorstel de verlichting van de lessentabel ook 

een onderwijskundig doel op zichzelf was. Door sommige personeelsleden is dat doel in de APV 

met enige nadruk geformuleerd en het leek in het oorspronkelijke voorstel te zijn overgenomen. 

Door de keuzes die nu worden gemaakt, lijkt het uit het oog verloren. 

 

Émile is van mening dat onderwijskundige doelen het best door de secties zelf bepaald kunnen 

worden. In het oorspronkelijke voorstel werden zoveel uren geschrapt dat de kwaliteit van het 

onderwijs eronder zou lijden. Wat klassieke talen en Frans en Duits aan extra's bieden vindt hij 

een waardevolle toevoeging aan het lesprogramma. Margriet wijst erop dat de benchmark niet 

aangeeft dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid lesuren en eindexamenresultaten.  

 

Alwin noemt een nieuw argument om Frans en Duits in de vierde klas een verplicht keuzevak te 

laten zijn. Leerlingen die na de vierde overstappen naar een atheneum of een havo zouden anders 

een vak te weinig hebben. Margriet voegt eraan toe dat de schoolleiding ervan overtuigd is 

geraakt dat een apart uur voor wiskunde C noodzakelijk is en dat het afromen voor de 

opslagfactor voor wiskunde en NLT niet haalbaar is. 

 

Op basis van dit alles concluderen we dat er in feite drie voorstellen zouden kunnen voorliggen: 

het oorspronkelijke voorstel, het oorspronkelijke voorstel met noodzakelijke aanpassingen en het 

voorstel dat de schooleiding ons nu voorlegt met aanpassingen op basis van gesprekken met 

secties. Dat laatste voorstel zal in eerste instantie in stemming worden gebracht. De stemming zal 

schriftelijk plaatsvinden. 

 

Voordat we stemmen spreekt Ralph zijn waardering uit voor de hele gang van zaken. Tot en met 

het meest recente voorstel zijn schoolleiding en personeel zeer conscientieus te werk gegaan. 

Gert voegt daaraan toe dat, welk van de drie voorstellen uiteindelijk ook wordt aangenomen, hij 

zeer te spreken is over het feit dat er ruim een ton bezuinigd kan worden zonder grote 

consequenties voor het personeel. Het is een uitkomst die hij aan het begin van het hele proces 

niet voor mogelijk had gehouden.  
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Wolter brengt het voorstel in stemming. Met vijf stemmen voor en vier stemmen tegen wordt het 

aangenomen. Het betekent dat er in ieder geval een bedrag van ruim 100.000 euro bezuinigd kan 

worden. Met één onderdeel van het voorstel, de koppeling van de opslagfactor aan clustergrootte, 

moet het onderwijzend personeel met een twee derde meerderheid akkoord gaan. Die bezuiniging 

zou nog rond de 10.000 euro opleveren. Alwin zegt toe de stemming deze week te organiseren. 

 

 

5. Wat verder ter tafel komt 

 

Er komt verder niets ter tafel. Wolter sluit om 18.40 de vergadering. 

 


