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Medezeggenschapsraad Barlaeusgymnasium 

Notulen vergadering 11 juni 2019 

Aanwezig: Mariska Enneking (ouders); Rijk Robijns, Amélie Snel (leerlingen); Malika 

Aajoud, Gert de Jager (secr.), Fred Lauwers, Bart de Moor, Caroline Siebbeles (vz.), Mirjam 

van der Worp (personeel) 

Afwezig met bericht: Floris van den Broek, Sibel Demir-Kilic, Bibi Wielinga 

Namens het bevoegd gezag vanaf 5: Alwin Hietbrink  

 

1. Opening en mededelingen 

Caroline opent de vergadering om 17.00 en meldt de afwezigheid van Floris, Sibel en Bibi. 

2. Vacatures en verkiezingen 

Voor de drie vacatures in de oudergeleding hebben zich acht kandidaten gemeld. Tussen 21 

juni en 1 juli zullen via Moodle verkiezingen worden gehouden. Rijk en Amélie maken een 

tekst om kandidaten te enthousiasmeren voor de vacature in de leerlinggeleding en sturen die 

naar Gert. De verkiezing zal plaatsvinden in de eerste volledige lesweek van het nieuwe 

schooljaar. Tot vrijdag kunnen kandidaten zich melden voor de twee vacatures in de 

personeelsgeleding. Twee personeelsleden hebben zich tot nu toe bij Caroline gemeld.  

3. GMR 

De GMR is akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om vacatiegelden uit te betalen 

aan ouders en leerlingen voor het bijwonen van een vergadering. Gaan we dat ook in onze 

MR doen? Argumenten voor en tegen passeren de revue. Wat betekent het voor het niveau 

van de MR als leerlingen worden betaald? Gaat het dan omhoog of juist niet? We zullen 

Alwin vragen wat de plannen van de schoolleiding zijn. 

We bespreken de digitalisering van de personeelsdossiers. Mirjam verbaast zich erover dat de 

salarisadministratie wordt uitbesteed bij Spaarnesant. Waarom bij een extern bedrijf? Malika 

antwoordt dat Spaarnesant nu al de salarisadministratie verzorgt.  

Mariska wijst erop dat de GMR advies moet uitbrengen aan het bestuur als er nieuwe 

vertrouwenspersonen worden benoemd. Het is niet gebeurd. In de GMR heeft het bestuur zich 

daarvoor geëxcuseerd en beterschap beloofd. 

4. Voorbespreking tweede gedeelte  

Rijk vindt de toonzetting in het Collegiaal Waarderend Onderzoek wel erg juichend en vraagt 

zich af of alle leerlingen inderdaad zo positief zijn. Wat is de waarde van zo’n onderzoek als 

er alleen maar jaknikkers worden ondervraagd? Mariska vraagt of er een aanleiding was voor 

het onderzoek. 
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Caroline mist in het formatieplan bij de C-taken uren voor de begeleiding van stagiairs.  

5. Notulen 14 mei 

Het concept wordt goedgekeurd. 

Amélie heeft met Joep Beijst gesproken over haar voorstel om in lestijd meer plaats in te 

ruimen voor de actualiteit. Met Joep en andere leerlingen gaat ze de mogelijkheden verder 

verkennen. 

6. Collegiaal Waarderend Onderzoek 

Het eindgesprek van de schoolleiding en twee docenten met de voorzitter van de commissie 

moest worden uitgesteld tot september. Alwin vindt vooral de gedachten van de commissie 

over het belangrijkste probleempunt interessant: de wenselijkheid van meer autonomie en 

verantwoordelijkheid voor leerlingen. Na dat eindgesprek zullen de schoolleiding en de twee 

docenten zelf de uitkomsten van het onderzoek evalueren. Als de schoolleiding daaruit 

conclusies trekt, zal de normale procedure worden gevolgd: eerst bespreking in de SVV, het 

overleg van sectievertegenwoordigers, en daarna in de MR. 

De aanleiding van het onderzoek was een afspraak binnen de SHZG, de stichting waarin alle 

gymnasia vertegenwoordigd zijn, om op alle gymnasia zulk onderzoek te verrichten. De 

school die wordt onderzocht, bepaalt zelf de vraagstelling met de bedoeling om van het 

onderzoek te leren. 

Gert vindt de conclusies die worden getrokken op p. 14 over de motivatie van leerlingen 

zorgelijk. Alwin antwoordt dat echte conclusies pas getrokken kunnen worden na het 

eindgesprek en dat daarna onderzocht moeten worden op hoeveel leerlingen zulke conclusies 

betrekking hebben. De commissie heeft een kwalitatief onderzoek verricht, geen kwantitatief. 

De vraagstelling van het onderzoek kwam voort uit onze eigen constatering dat met name in 

het vierde leerjaar onze leerlingen zich gedragen als een passieve consument. Opvallend vindt 

hij voorts dat uit de gesprekken met leerlingen blijkt dat voor hen alles draait om cijfers, 

terwijl de school denkt vanuit een breed vormingsideaal waarbij van leerlingen meer wordt 

verwacht dan het examen eist. Als de school conclusies gaat trekken, zal wel duidelijk moeten 

worden wat er verstaan moet worden onder autonomie en keuzevrijheid; het zijn brede 

begrippen. Zulke conclusies zouden consequenties kunnen hebben voor de lessentabel. 

7. Onderwijsresultaten OSZG 

Wat bij ons opvalt, aldus Alwin, is dat de verschillen tussen de jaren niet zo groot zijn. 

Interessanter zijn de verschillen tussen de vakken. Om te weten of we het goed doen, is ook 

een vergelijking met de SHZG interessant. 

Fred vraagt wat de norm is waartegen de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces 

worden afgezet. Op basis van wat je van de leerlingenpopulatie en hun postcode kunt 

verwachten, is het een norm voor de afstroom naar de havo. Alwin stelt dat de AVG het 

noodzakelijk maakt om nog eens goed te kijken naar wat geregistreerd mag worden. Iets als 
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diversiteit wordt misschien moelijker vast te stellen. Volgens Mariska moet het duidelijk zijn 

dat registraties een doel hebben. Als in het schoolplan bepaalde ambities worden 

geformuleerd, mag je registeren wat nodig is om te constateren of die ambities worden 

waargemaakt. Alwin heeft echter gemerkt dat het lastig is om gegevens te verkrijgen, zelfs 

van je eigen school. Omdat alle gymnasia een bi-cultureel diversiteitscijfer krijgen toegekend 

van rond de 17%, wilde hij graag weten hoe het echt zit. Recht op toegang tot die gegevens 

voor het Barlaeus kreeg hij echter niet.  

Bart ziet dat op het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch het bijlesinstituut Lyceo wordt 

ingeschakeld. Hij vraagt hoe Alwin daar als rector/bestuurder tegenaan kijkt. Alwin antwoordt 

dat het hier gaat om examentraining. De opkomst van de bijlesindustrie vindt hij op zichzelf 

een kwalijke zaak. Hij vindt principieel dat de school zelf de leerlingen voldoende moet 

voorbereiden op het examen. Amélie vindt het juist goed dat de school zelf een bijlesinstituut 

inhuurt: veel leerlingen maken er toch al gebruik van; zo’n instituut wordt nu voor iedereen 

bereikbaar. Examentraining zorgt ervoor dat een leerling met meer zekerheid het examen 

ingaat. Mariska wijst op een bredere trend: al op de basisschool worden de leerlingen met 

bijlessen in de richting geduwd van een hoger schooladvies en op de universiteiten hebben ze 

inmiddels te maken met commerciële scriptiebureaus. Gert vraagt of het bestuur, nu het om 

een principiële kwestie gaat, de collega-bestuurder uit Den Bosch kritisch heeft aangesproken. 

Alwin antwoordt dat zo’n beslissing valt binnen de beleidsvrijheid van de individuele scholen. 

Als het om principes gaat, vindt Gert dat vreemd. Principes zouden de OSZG moeten dragen. 

Mirjam merkt op dat we de achtergrond niet kennen: er kunnen zich omstandigheden 

voordoen die maken dat het wijs is om extra maatregelen te nemen.  

8. Formatieplan 

Bart vraagt of er demografische trends aanwijsbaar zijn die in de toekomst consequenties 

kunnen hebben voor de formatie. Alwin antwoordt dat er dit jaar 7580 leerlingen instromen in 

het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Dat aantal gaat groeien en ook het aantal vwo-

adviezen groeit licht. De komende vijf jaar verwacht hij daarom geen problemen. Bart merkt 

op dat gezinnen momenteel de stad uittrekken en dat bevestigt Alwin: de aanmeldingen voor 

het primair onderwijs dalen. 

De MR stemt unaniem in met het formatieplan. 

9. Ouderbijdrage 

Alwin deelt mee dat er enkele bedragen bij de reizen zijn veranderd omdat ze te hoog of te 

laag waren begroot. Het totaalbedrag is gelijk gebleven. De implementatie van het nieuwe 

systeem kende wat aanloopproblemen bij ouders met twee mailadressen. Die kregen ten 

onrechte het bericht dat ze niet hadden betaald. Verder zullen ouders voortaan twee weken 

voor een excursie de factuur krijgen. 

Bart vraagt of onze ouderbijdrage hoog is. Alwin antwoordt dat ze moeilijk te vergelijken 

zijn. Niet alle scholen werken met spaarbedragen; die sturen ouders dan een rekening. Op 

andere scholen met een lagere ouderbijdrage zijn er verborgen kosten. Zo is er in Amsterdam 
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een school die de aanschaf van een laptop verplicht stelt. We hebben een regeling voor ouders 

voor wie de ouderbijdrage een probleem vormt, maar er zullen ouders zijn die zich 

weerhouden voelen er gebruik van te maken. Wel ligt bij ons de ouderbijdrage lager dan op 

het Vossius of het Stedelijk in Haarlem. 

De OMR stemt unaniem in met het voorstel omtrent de ouderbijdrage. 

10.  Eerste vergadering 2019-2020. 

We besluiten in de week na de verkiezing voor de leerlinggeleding te vergaderen: op dinsdag 

10 september 17.00. Na die korte vergadering zullen we uit eten gaan en afscheid nemen van 

de vertrekkende leden. 

11. Wat verder ter tafel komt 

Amélie vraagt of leerlingen die minder dan tien minuten te laat komen en aan wie de toegang 

tot de les wordt geweigerd, nog steeds als afwezig worden geregistreerd in Som. Alwin 

antwoordt dat ze als uitgestuurd moeten worden geregistreerd. De regel is helder en docenten 

moeten zich eraan houden.  

Gert vraagt of de vacatieregeling zal worden geïmplementeerd. We vinden dat het in ieder 

geval niet met terugwerkende kracht moet gebeuren en zullen er volgend schooljaar op terug 

komen.  

Om 18.45 sluit Caroline de vergadering. 

 

 

Aanvulling bij 2: 

Drie ouders hebben zich als kandidaat teruggetrokken. Voor de drie vacatures zijn dus vijf 

kandidaten. 

Aanvulling bij 10: 

De eerste vergadering is op woensdag 11 september 18.00 – 19.00 in restaurant A Beautiful 

Mess, H.J.E. Wenckebachweg 48.  

 

 

 

 

  


