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Medezeggenschapsraad Barlaeusgymnasium 

Notulen vergadering 20 november 2018 

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: Sabien Onvlee (vanaf 6) en Dirk van der Meiden (6) 

 

1. Opening en mededelingen 

Caroline opent de vergadering om 17.00. Omdat de PMR al een voorbespreking heeft gehad 

met de vandaag verhinderde Alwin Hietbrink, besluiten we meteen over te gaan op het 

vergadergedeelte met de schoolleiding. Het hoofd van de ondersteunende diensten, Dirk van 

der Meiden, zal een toelichting geven bij punt 6; op verzoek van de schoolleiding wordt de 

bespreking daarvan naar voren gehaald. We besluiten de punten 7 en 9 samen te bespreken. 

6. Plan van aanpak risico-inventarisatie en -evaluatie 

De vorig jaar door een externe partij uitgevoerde risico-inventarisatie heeft geleid tot een plan 

van aanpak. Dirk van der Meiden is als preventiemedewerker verantwoordelijk voor het 

toezicht op de uitvoering daarvan. We bespreken enkele punten. 

De veiligheid van de praktijklokalen zal opnieuw worden gekeurd. Volgende week vindt 

overleg plaats tussen het betrokken bureau en de betrokken secties. De noodzaak van 

verbeteringen zal in kaart worden gebracht. Urgent is duidelijkheid over de noodstop gas en 

elektriciteit.  

Het geluidsniveau en de akoestiek in de gymzaal zullen worden onderzocht.    

De ventilatie en de luchtbeheersing hebben de aandacht. Omdat indertijd gekozen is voor een 

bepaalde constructie zijn verbeteringen moeilijk te realiseren. 

Aandachtspunten van technische aard bij de ontruimingsoefening zijn de liften en de deuren. 

Docenten leiden leerlingen het lokaal uit, BHV'ers regelen het verdere verloop. Omdat 

bezoekers niet worden geregistreerd, controleren BHV'ers ook of de school leeg is. De ingang 

aan de achterkant kan door de conciërges met een druk op de knop worden ontgrendeld.  

Het risico van insluipers met kwade bedoelingen valt nooit helemaal te vermijden. Door 

uitbreiding van het camerasysteem is er meer zicht gekomen op de ingang aan de achterkant. 

Het laatste half jaar zijn er geen insluipers gesignaleerd. 

3. Notulen 9 oktober 

De notulen worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de notulen merkt Mariska op dat het schoolplan inderdaad op de website 

is gepubliceerd, maar dat de quickscan vandaag niet op de agenda staat. Sabien en Gert 

antwoorden dat de quickscan in de volgende vergadering kan worden besproken. 

 

 



2 
 

4. Begroting 2019 

Fred deelt mee dat de financiële commissie zich nog niet over de begroting heeft gebogen; het 

zal snel gebeuren. Op een vraag van Bart licht Fred de werkwijze van de commissie toe: er 

wordt vooral gekeken naar verschillen en vervolgens wordt de schoolleiding daarop bevraagd. 

De uitleg heeft de commissie tot nu toe altijd tevredengesteld.  

Sabien licht toe dat de kantine niet langer verpacht wordt aan Vital for School, maar weer in 

eigen beheer wordt geëxploiteerd. De detacheringskosten gaan daardoor naar nul en de 

opbrengsten zijn voor de school De school kan zijn eigen assortiment aanbieden en rol van de 

kantinemedewerkers wordt weer groter. Geprobeerd wordt om het juiste midden te zoeken 

tussen een aanbod dat gezond is en een aanbod dat populair is bij leerlingen. Iedereen lijkt blij 

te zijn met hoe het nu gaat. Er moet alleen nog een Coffeecorner komen met koffie van goede 

kwaliteit. 

Op een vraag van Mariska over de kosten van schoolreizen in de begroting antwoordt Sabien 

dat die dit jaar hoog uitvallen omdat er in één kalenderjaar twee Romereizen hebben 

plaatsgevonden. 

Floris merkt op dat het belangrijk is om de lump sum in de gaten te houden; er komt een 

nieuw financieringsmodel. Sabien deelt mee dat het model voor de OSZG getest is. Het lijkt 

niet verkeerd uit te pakken. 

5. Verzuimcijfers 2017-2018 

De MR wordt periodiek geïnformeerd over de verzuimcijfers. Het verzuimpercentage is 

gestegen, de meldingsfrequentie blijft laag. Het laatste betekent dat personeelsleden zich niet 

snel ziek melden. De stijging van het percentage komt voort uit langdurige ziekte die niet met 

het werk te maken heeft. 

7 + 9  Onderwijstijd +  CAO Ontwikkeluren 

Omdat de definitie van onderwijstijd gevolgen heeft voor de ruimte die er is voor 

ontwikkeluren, bespreken we de punten in samenhang. 

Sabien licht een aantal zaken toe. In 2015 is in de Wet Modernisering Onderwijstijd 

vastgelegd dat een leerling in zes jaar 5700 uur onderwijstijd moet hebben genoten. 

Tegelijkertijd werd de definitie van onderwijstijd verruimd. De schoolleiding wil de 

onderwijstijd duidelijk definiëren. Ontwikkeluren zijn de uren die beschikbaar zijn voor 

leraren om lessen voor te bereiden en te overleggen. In de nieuwe CAO is afgesproken dat 

leraren 50 uur ontwikkeltijd moet worden toegekend; daarvoor worden geen extra financiële 

middelen beschikbaar gesteld. De ruimte voor de ontwikkeltijd moet daarom worden 

gevonden in een vermindering van de lestijd. 

Rijk vraagt of het betekent dat er meer zelfstandigheid van de leerlingen wordt verwacht. 

Sabien erkent dat dat het mogelijk is dat een vermindering van de werkdruk van docenten 

leidt tot een vergroting van de werkdruk voor leerlingen. Rijk zou dat betreuren: de 

hoeveelheid lesuren was voor hem een van de redenen om voor het Barlaeus te kiezen. Bibi 

merkt dat op dat het in de derde klas een ander verhaal is. De hoeveelheid lestijd legt daar een 

grote druk op de leerlingen. Amélie vraagt zich af of 50 uur minder lestijd per docent zoveel 

uitmaakt. Bart merkt op dat het voor docenten zaak is om efficiënter les te geven. 
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Sabien is benieuwd naar de visie van de raad op de vier voorgestelde scenario's. Rijk vraagt of 

een lesvrije week niet bij uitstek geschikt is voor buitenschoolse activiteiten. Daar wordt 

tegenin gebracht dat die de inzet van docenten vereisen en dat is nu juist niet de bedoeling. Bij 

Mariska wekken de scenario's de indruk dat differentiatie, hoorcolleges en andere ingrepen in 

de lessentabel een gepasseerd station vormen. Sabien bevestigt dat de schoolleiding geen 

ingrepen wil in de lessentabel en dat uit het overleg met de PMR is gebleken dat die daar 

hetzelfde over dacht. Caroline onderstreept dat de aanpassingen ook inderdaad moeten leiden 

tot een vermindering van de werkdruk.  

Gert vraagt wat de ouders denken van lesvrije dagen voor eerste- en tweedeklassers. Sibel 

antwoordt dat zo'n situatie voor eersteklassers nieuw is en ook voor hun ouders. Ze betwijfelt 

of eersteklassers het verantwoordelijkheidsgevoel zullen hebben om in die dagen nuttig bezig 

te zijn. Bibi kent voorbeelden van scholen waar eersteklassers door zesdeklassers onder hun 

hoede worden genomen. Sabien merkt op dat zoiets altijd gebeurt onder begeleiding van 

docenten. Mariska vindt het niet te verteren dat scholen akkoord zijn gegaan met een CAO 

waarin de consequenties worden afgewenteld op ouders. Caroline brengt daar tegenin dat de 

werkdruk van docenten een serieus probleem is.  

Sabien vraagt wat de raad vindt van het scenario waarin alle docenten op aaneengesloten 

dagen ontwikkeluren opnemen en de leerlingen dus geen les hebben. Amélie denkt dat 

leerlingen vanaf klas 5 op die dagen kunnen werken aan hun profielwerkstuk. Leerlingen uit 

de onderbouw en bovenbouwers die hen assisteren, zouden opdrachten moeten vervullen 

waarvoor zij op de een of andere manier worden beloond. Het lijkt Amélie en Bibi een 

interessante kwestie om in het leerlingenparlement te bespreken. Sabien merkt op dat dit 

scenario de voorkeur verdient boven een scenario waarin docenten of groepen docenten 

afzonderlijk ontwikkeltijd opnemen. Er bestaat grote behoefte om in grotere verbanden samen 

te werken. Mirjam vindt dat andere scenario's, waarin docenten op de achtergrond nog een 

verantwoordelijkheid hebben, aan het doel van de CAO voorbij gaan.  

Caroline deelt mee dat in het overleg van de schoolleiding met de PMR is afgesproken om 

een enquête uit te zetten onder het personeel. De PMR wil zelf een overleg organiseren met de 

achterban. Mariska merkt op dat het stuk van de schoolleiding een onmiskenbare teneur heeft. 

Zij heeft moeite met het opnemen van de ontwikkeluren in één keer. Sabien antwoordt dat de 

schoolleiding goede nota zal nemen van de kanttekeningen die in de vergadering zijn 

geplaatst. Wel denkt ze dat alleen de personeelsgeleding van de MR met een definitief 

voorstel zal moeten instemmen. Gert vraagt zich af of dat echt zo is: misschien is instemming 

van de hele MR vereist. Hij zal het nazoeken.  

8. Professioneel statuut 

Het concept ligt voor de tweede keer voor. Omdat Mariska de vorige keer de nodige kritiek 

had, vraagt Caroline of haar bezwaren nu zijn weggenomen.  

Mariska vindt het nog steeds een stuk dat weinig duidelijkheid schept. Het garandeert de 

zeggenschap van docenten niet. De term  'zeggenschap' wordt gehanteerd bij taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden en heeft daardoor geen kracht meer. Het stuk zwijgt 

over consequenties. In zijn vaagheid kan het stuk weinig kwaad, maar je hebt er ook weinig 

aan.  

Mirjam vindt het stuk juist door die vaagheid verdacht. Voor je het weet, ben je akkoord 

gegaan met iets wat je niet hebt gewild. 
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Sabien merkt op dat het stuk een verplichting was die hoorde bij het lerarenregister. Ook 

zonder dat register hadden we het al lang moeten hebben 

Enkele formuleringen op blz. 5 wekken verbazing. Caroline vraagt zich af of hoe verschillen 

in expertise bij leraren aan zoveel mogelijk leerlingen ten goede kunnen komen. Sabien merkt 

op dat in specifieke gevallen zelfs PTA-toetsen kunnen verschillen. Voor Mariska is het 

illustratief voor de tekortkomingen van het stuk. Wat moet en wat mag is niet duidelijk. 

Omdat het voorstel nog een keer aan de sectievertegenwoordigersvergadering wordt 

aangeboden, stemmen we nu niet over het voorstel. 

10. Wat verder ter tafel komt 

Amélie vraagt in hoeverre een docent in zijn lessen een persoonlijke mening op politiek vlak 

kan laten gelden. Uitspraken over het koningshuis en over banken heeft ze als onprettig 

ervaren. Rijk valt haar bij: hij vindt het problematisch dat een bepaalde politieke visie als 

vanzelfsprekend wordt gepresenteerd. 

Caroline antwoordt dat het hier een grijs gebied betreft: een docent wil leerlingen zelf laten 

nadenken en zal ze daarom uitdagen. Als uitspraken van een docent als onprettig worden 

ervaren, kan een leerling zich wenden tot de mentor of tot een schoolleider. Hoe neutraal een 

docent moet zijn, vindt ze wel een zaak die meer in het algemeen besproken kan worden; ook 

Mirjam vindt dat een goed idee. Secties en de svv lijken de plek waar dat zou moeten 

gebeuren. Amélie vindt het ook een geschikte kwestie voor het leerlingenparlement. 

Bibi vindt dat idealen van duurzaamheid niet altijd op school worden gerealiseerd. Het geldt 

bijvoorbeeld voor het gebruik van het gebouw. De lichten branden als het niet nodig is, bij 

een event in de gymzaal stond de verwarming aan en waren de ramen open. Caroline sluit 

zich bij haar aan: waarom verschaft de school bij het eindexamen aan leerlingen plastic 

flesjes? 

Sabien erkent dat er niet genoeg aan duurzaamheid gedaan wordt, maar wijst wel op een 

aantal zaken. Zo is de school intensief bezig met het plaatsen van zonnepanelen. 

Administratieve rompslomp maakt dat een moeizaam proces. In de nieuwe kantine is 

duurzaamheid een belangrijk punt van aandacht. Het gebruik van papier, plastic en glas 

terugdringen op een school is ingewikkeld. Dat in het centrum nauwelijks aan afvalscheiding 

wordt gedaan, is ook weinig bevorderlijk. Ze verwelkomt suggesties van leerlingen, maar 

wijst er wel op dat ook door leerlingen veel wordt weggegooid. 

Mariska heeft op de website van de AOB even opgezocht wat de rol is van de MR bij het 

vaststellen van het professioneel statuut. Het statuut moet met het personeel besproken 

worden. De MR speelt verder geen rol; het punt hoeft niet in een volgende vergadering terug 

te komen.  

Mirjam vraagt wat er met het geld gebeurt dat voor scholing beschikbaar wordt gesteld en niet 

wordt gebruikt. Volgens Sabien gaat het in de reserve of naar andere doeleinden. Mirjam wil 

weten of je het kunt sparen. Sabien zegt toe dat uit te zullen zoeken. 

Rijk brengt de parkeerplaatsen voor scooters ter sprake. In de vorige vergadering had Alwin 

gezegd dat met de gemeente gebeld moest worden om meer parkeerplaatsen te regelen. Rijk 

heeft dat gedaan en kreeg als antwoord dat, als er een permanent probleem was, de school zelf 

de gemeente moest benaderen. Omdat leerlingen nu boetes krijgen, moet dat naar zijn mening 

snel gebeuren. 
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Er ontspint zich een gesprek over de noodzaak om op de scooter naar school te komen. Die 

lijkt niet altijd aanwezig en een scooter neemt wel de plek van twee of drie fietsen in. Wie 

naar een school in de binnenstad gaat, weet dat het bepaalde beperkingen met zich mee 

brengt. Sabien wijst op haar verleden in de provincieplaats Almelo waar bij haar middelbare 

school zelfs geen plaats was om fietsen te parkeren. Alleen leerlingen die echt veraf woonden, 

kregen toestemming om op de fiets naar de school te gaan. Misschien zou zo'n maatregel ook 

voor ons een oplossing zijn en moeten we inventariseren hoeveel leerlingen er van buiten de 

ring op de scooter naar school komen.  

Om 19.30 sluit Caroline de vergadering.  

  

 

 

 

 

 

 


