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Medezeggenschapsraad Barlaeusgymnasium 

Notulen vergadering 12 maart 2019 

Aanwezig: Floris van den Broek, Sibel Demir-Kilic, Mariska Enneking (ouders); Rijk 

Robijns, Amélie Snel, Bibi Wielinga (leerlingen); Malika Aajoud, Gert de Jager (secr.), Fred 

Lauwers, Bart de Moor, Caroline Siebbeles (vz.), Mirjam van der Worp (personeel) 

Namens het bevoegd gezag: Alwin Hietbrink (3 t/m 10) 

 

1. Opening en mededelingen 

Caroline opent de vergadering om 17.00.  

2. Voorbespreking 

We spreken over de profielschets voor de vacature voor een conrector en over de voorgestelde 

procedure. Er wordt opgemerkt dat met de bullets vier en vijf van de profieleisen heel sterk 

het profiel van een doener wordt geschetst. Reflecterend vermogen, verbindende capaciteiten 

en culturele interesse zijn misschien niet minder belangrijk voor een conrector bovenbouw. 

Mariska vraagt zich verder of op basis van deze of een aangepaste profielschets een bèta zou 

solliciteren.  

Caroline heeft overlegd met Alwin over de procedure. Die laatste heeft er geen bezwaar tegen 

als de benoemingscommissie drie in plaats van twee door de MR benoemde leden telt. We 

zijn het er snel over eens dat het dan om twee personeelsleden en een leerling moet gaan. 

Mariska verbaast zich erover dat de rector deel uitmaakt van een commissie die een 

voordracht moet doen aan hemzelf. Gert antwoordt dat de rector de conrector benoemt en dat 

het uiteindelijk aan hem is om te bepalen hoe hij zich laat adviseren. 

De PMR wil één personeelslid uit de PMR voor de commissie voordragen en één lid van 

buiten de PMR. De raad vertrouwt het aan de PMR toe om dat laatste lid te benoemen. Rijk 

merkt op dat de leerlingen in de MR heel verschillende visies hebben en even willen 

overleggen over wie van hen in de commissie zitting gaat nemen 

3. Notulen 20 november  

Het concept wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het plan van aanpak risico-inventarisatie vraagt Bart of er nu 

duidelijkheid is over de noodstop gas en elektriciteit in de praktijklokalen. Alwin antwoordt 

dat die zijn geïnspecteerd. Verder is het onderzoek naar het geluidsniveau en de akoestiek in 

de gymzaal afgerond. In overleg met de sectie l.o. zullen aanpassingen plaatsvinden. 

Mirjam heeft de indruk dat het aanbod in de kantine sluipenderwijs ongezonder wordt. Wie 

houdt dat in de gaten? Alwin antwoordt dat er veel vrijheid bij de kantinemedewerkers ligt, 

maar dat dit de aandacht heeft van de schoolleiding. 
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In de rondvraag werd de vraag gesteld wat er gebeurt met geld dat beschikbaar is gesteld voor 

scholing, maar niet wordt gebruikt. Alwin heeft het uitgezocht: het geld gaat naar de reserve.  

4. Ontwikkeltijd 

Gert merkt op dat het voorstel van de schoolleiding geen onderscheid maakt tussen het 

principebesluit en de invulling daarvan in het komende schooljaar. Het lijkt hem verstandig 

om dat wel te doen en de invulling te bespreken bij het vaststellen van de jaaragenda. 

Daarmee gaat de raad akkoord.  

Het principebesluit gaat uit van twee opeenvolgende roostervrije dagen, één losse roostervrije 

dag en één vrij opneembare dag voor de vaksecties. Alwin merkt op dat bij sommige secties 

de gewenste verhoudingen net wat anders lagen, maar dat de schoolleiding hier op uitkwam. 

Op een vraag van Mariska naar de rol van onderwijscommissie antwoordt Alwin dat die 

commissie de regie neemt bij de drie dagen die schoolbreed worden ingezet.  

Bart vraagt of nascholing ook valt onder de definitie van ontwikkeltijd. Alwin antwoordt dat 

dit niet het geval is, tenzij een sectie besluit de sectiedag te gebruiken voor nascholing. Het 

opnemen van zulke dagen wordt nu ook al toegestaan. 

 

Bart merkt op dat de CAO spreekt van 50 uur ontwikkeltijd. De vier dagen in het voorstel 

leiden tot 32 uur. Alwin antwoordt dat de schoolleiding twee redenen heeft voor deze keuze. 

Om te beginnen gaven in de enquête heel wat docenten aan dat ze liever geen lestijd wilden 

kwijtraken. Daarnaast is de school verplicht om een bepaald aantal onderwijsdagen te halen: 

184 in een kort jaar. Met de strenge definitie van onderwijstijd die de school hanteert, komt de 

school makkelijk op 5700 lesuren in de schoolcarrière van een leerling, maar het aantal 

onderwijsdagen is een probleem. 

Caroline vraagt wat er gebeurt als een schoolbrede ontwikkeldag valt op de vrije dag van een 

docent. Alwin antwoordt dat die dag kan worden gecompenseerd.  

Mariska vraagt of het verlenen van ontwikkeltijd wordt geëvalueerd. Het lijkt Alwin goed om 

dat na twee jaar te doen: een jaar proberen, daarna finetunen, vervolgens evalueren. Los 

daarvan kunnen CAO-ontwikkelingen invloed hebben op de voortgang. 

Amélie vraagt wat leerlingen doen tijdens de ontwikkeldagen. Alwin antwoordt dat ze bewust 

vlak voor toetsweken zijn gepland. 

Caroline brengt het voorstel van de schoolleiding in stemming. De raad gaat unaniem 

akkoord. 

5. Jaaragenda 

De raad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen van vakanties en vrije dagen. Door 

landelijk afspraken en afspraken die de scholen in Amsterdam hebben gemaakt, zijn de 

marges smal: vakantiedata en vijf vrije dagen zijn al vastgesteld. 
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Bibi vraagt waarom er een PTA-periode om de kerstvakantie heen is gepland. Alwin 

antwoordt dat die keuze is gemaakt omdat we dit jaar een kort schooljaar hebben. Bovendien 

begint de school na de kerstvakantie met twee ontwikkeldagen en voor leerlingen zijn dat 

lesvrije dagen. Bibi vindt het geen goed idee: de mentale spanning van een PTA-periode blijft 

bestaan; je komt niet echt tot rust. Amélie is het niet met haar eens: je kunt je nu juist heel 

goed focussen op de drie vakken na de kerstvakantie. 

Bibi vraagt of het dit jaar aan de resultaten te merken was dat het kerst-PTA na de vakantie 

was gepland. Alwin antwoordt dat dit moeilijk te meten is. Gert en Mirjam hebben de indruk 

dat het voor het mondeling Nederlands in de vijfde in ieder geval wel gold. 

Omdat vakantie betekent dat je uit de dagelijkse routine bent, vindt Gert het niet verstandig 

om meteen na een vakantie ontwikkeldagen te plannen. Caroline voegt daaraan toe dat voor 

veel docenten ontwikkeldagen middenin een PTA-periode niet de prioriteit zullen hebben: die 

ligt bij het vele correctiewerk.  

Caroline brengt de jaaragenda in stemming. Negen leden stemmen in, Caroline, Gert en 

Amélie doen dat niet. 

6. Procedure benoeming conrector 

Een conrector is bij ons veel met dagelijkse dingen bezig en nadruk op culturele interesse 

schrikt potentiële kandidaten misschien af, is Alwins eerste reactie op de opmerkingen vanuit 

de raad. Caroline vraagt waarom de bulletpoints aan het profiel zijn toegevoegd; volgens 

Alwin gaat het hier om bij uitstek objectiveerbare zaken. Gert vindt dat de profielschets wel 

heel erg de nadruk legt op bezigheden buiten de reguliere werktijd. Alwin zegt toe de 

profielschets opnieuw te bekijken en een gewijzigde tekst eind van de week aan de raad toe te 

sturen. De leden kunnen dan nog schriftelijk commentaar leveren. 

We spreken over het zelfsturende team in klas 4. Het ligt volgens Alwin voor de hand om de 

pilot te continueren, maar dat moet met het team en de nieuwe conrector worden besproken.  

Fred verbaast zich over de toewijzing van roosterzaken aan de nieuwe conrector. Dat zou toch 

een taak worden van Margriet? Alwin antwoordt dat in goed overleg met Margriet en de 

nieuwe conrector de taken verdeeld zullen worden. 

Amélie vraagt zich af of de eis dat een nieuwe conrector ook enkele uren les geeft, de 

mogelijkheden niet beperkt. Waarom zou een goede docent Spaans geen conrector kunnen 

worden? Volgens Alwin zal zo’n kandidaat inderdaad niet worden uitgenodigd. 

We besluiten één leerling en twee docenten voor te dragen voor de benoemingscommissie. 

Aan het eind van de vergadering zullen de leerlingen overleggen en ook de PMR wil enige 

bedenktijd. Wel is een voordracht een zaak van de hele MR en gezien de tijdsdruk is dat 

problematisch. Omdat de commissie op 1 april compleet moet zijn, zou de MR speciaal bijeen 

moeten komen. 
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7. Tussenstand schoolplan 

We bespreken enkele punten uit de stand van zaken die de schoolleiding ons heeft 

toegestuurd. 

Mariska verbaast zich erover dat afgewogen wordt of de cyclus kwaliteitsbeleid moet worden 

uitgebreid. Het zou inmiddels wel duidelijk moeten zijn. Alwin antwoordt dat de 

schoolleiding kampt met gebrekkige informatie: vragenlijsten worden niet altijd ingevuld. 

Mariska vindt dat kwaliteitsbeleid niet aan het invullen van vragenlijsten gelijkgesteld kan 

worden: de extremen zouden uitgenodigd moeten worden om hun ervaringen te delen. 

Bibi vraagt of het learning report wordt geëvalueerd en of leerlingen daarbij worden 

betrokken. Amélie heeft het gevoel dat ze het voor niets heeft geschreven, terwijl ze er wel 

veel tijd heeft ingestopt. De lijst van vragen was ook volgens Bibi veel te lang en bovendien 

wordt met het resultaat niets gedaan. Het heeft geen enkele consequentie gehad als leerlingen 

hun learning report niet inleverden. Alwin antwoordt dat dezelfde evaluatieve procedure 

wordt gevolgd als waarvan eerder sprake was: reacties zullen worden opgehaald om de gang 

van zaken van volgend jaar te verbeteren. In het jaar daarna zal de hele opzet worden 

geëvalueerd. 

Rijk vraagt welke cursus voor het derde jaar wordt gegeven aan ouders met een andere 

sociaal-culturele of sociaaleconomische achtergrond. Alwin antwoordt dat het gaat om vijf 

bijeenkomsten met vijftien tot twintig ouders. De reacties zijn positief. 

Mariska vraagt naar de rol van secties bij het kwaliteitsbeleid. Volgens Alwin zijn er veel 

gesprekken gevoerd en zijn er veel verslagen geschreven. Het is nu tijd om conclusies te 

trekken en aan de slag te gaan. 

Bibi complimenteert de school met haar duurzaamheidsbeleid en met name het plaatsen van 

zonnepanelen. 

Mariska informeert naar het productiehuis. Alwin zegt dat het bedoeld is om leerlingen langer 

aan de school te binden, maar dat de plannen nog niet concreet zijn. De realisering ervan zal 

taakuren kosten. 

Mariska vraagt wat de onderzoeksvraag was bij het Collegiaal Waarderend Onderzoek. Alwin 

antwoordt dat hij betrekking had op de verhouding tussen schoolse en buitenschoolse 

activiteiten. In de volgende vergadering zal het onderzoek worden geagendeerd. 

Mariska vraagt waar de pilot studievaardigheden wordt uitgevoerd. Alwin antwoordt dat de 

pilot in klas 1A drie jaar heeft gedraaid en met ingang van dit schooljaar is gestopt. 

Alwin deelt mee dat er door meevallers bij de begroting extra financiële ruimte is voor de 

uitvoering van het schoolplan. Omdat het om incidentele bedragen gaat, kunnen ze niet 

structureel worden ingezet. Het is ook niet nodig om ze toe te voegen aan de reserve. 

Daarnaast zijn er gemeentelijke subsidies. Een en ander kan zijn beslag krijgen in het 

formatieplan voor volgend jaar. 
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Mariska vindt het jammer dat er weinig tijd is om alle onderdelen van de tussenstand te 

bespreken. Gert doet de suggestie om punten aan te dragen voor uitvoeriger bespreking in een 

volgende vergadering: alle leden hebben het recht om dat te doen.  

8. Mededelingen 

Alwin deelt mee dat in het voorjaar 42 zonnepanelen geplaatst zullen worden. Honderd was 

de bedoeling, maar de constructie van het dak maakt dat niet mogelijk. De panelen zullen vijf 

procent van het huidige stroomverbruik leveren. Verdere bijdragen aan duurzaamheid zullen 

Ledverlichting, scheiding van plastic, het aanbod in de kantine en een beredeneerd gebruik 

van verwarming en licht moeten leveren. 

De jaarrekening laat een positief resultaat van 300.000 euro zien doordat de voorziening voor 

langdurig zieken omlaag gaat en door een openstaande vordering bij het UWV. Het is 

incidenteel geld dat gebruikt zal worden voor taakurenbeleid in het kader van het schoolplan. 

Terwijl de inschrijving nog aan de gang is, hebben zich 223 leerlingen aangemeld. Bart vraagt 

of dat betekent dat we alleen maar leerlingen zullen krijgen voor wie het Barlaeus de eerste 

keus was. Door het matching-systeem is dat niet het geval, maar het aandeel van die 

leerlingen wordt wel groter. 

9. Algemene Verordening Gegevensbescherming (vertrouwelijk)  

Omdat in de stukken procedures heel precies worden beschreven, heeft Alwin ze als 

vertrouwelijke stukken toegestuurd. Hij deelt mee dat het privacyteam is gevormd en dat het 

acties zal bespreken met de nieuwe functionaris van de OSZG. Problematisch lijkt vooral het 

verplichte beleid rond foto’s. Van reizen en andere activiteiten kan nauwelijks meer op een 

leuke manier verslag worden gedaan.  

Bart vraagt of de tweefactor identificatie er inderdaad zal komen. Alwin bevestigt dat. Er is 

gekozen voor persoonlijke sleutels en die zijn duur. 

Gert vraagt naar de kosten van alle assessments en onderzoeken. Ze bedragen 8000 euro per 

school. 

10. Wat verder ter tafel komt 

Naar aanleiding van de toestemming die leerlingen kregen om mee te lopen met de 

klimaatmars, vraagt Rijk wat hierbij de criteria zijn. Gaan leerlingen voortaan altijd vrij 

krijgen om te protesteren? Als dat niet zo is, is de school dan nog wel objectief? 

Alwin antwoordt dat de toestemming eenmalig was. Omdat hij zelf politiek actief is, vond hij 

de situatie ingewikkeld en heeft hij gepeild bij andere scholen. Daar kregen leerlingen 

toestemming. Een belangrijk criterium was de omvang van de groep die wilde demonstreren. 

Rijk vraagt waar in dat geval de grens ligt. Amelie sluit zich daarbij aan: elke dag wordt wel 

ergens voor gedemonstreerd en dan zouden leerlingen elke dag toestemming moeten kunnen 

krijgen. Alwin antwoordt dat in dit geval gereageerd werd op een verzoek van leerlingen. 

Wanneer er nieuwe verzoeken komen, zal de schoolleiding naar bevind van zaken handelen. 
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Bibi vond de klimaatmars prima passen binnen de doelstelling van de school: ze heeft de mars 

ervaren als één grote les maatschappijleer. 

Vervolg van 6: benoeming conrector 

Na een kort overleg stellen Rijk en Bibi zich kandidaat namens de leerlinggeleding. Ze lichten 

hun kandidatuur kort toe. Er wordt schriftelijk gestemd door de hele MR. Rijk krijgt zes 

stemmen, Bibi drie en één lid onthoudt zich. 

De PMR zal één lid uit de eigen gelederen kiezen en één lid uit het docentencorps van buiten 

de MR. De MR vertrouwt het aan de PMR toe om het laatste lid in het eigen overleg te 

benoemen. Mocht zich meer dan één lid uit de PMR kandidaat stellen, dan zal er telefonisch 

worden gestemd door de hele MR. Gert en Caroline zullen de telefonische stemming 

verrichten. 

Om 19.40 sluit Caroline de vergadering. 

  

 

 


