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Medezeggenschapsraad Barlaeusgymnasium 

Notulen vergadering 9 oktober 2018 

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

Goes, 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 de schoolleiding: Alwin Hietbrink  

 

1. Opening en mededelingen 

Caroline opent de vergadering om 17.00.  

Voordat we de vergaderdata vaststellen, proberen we duidelijkheid te krijgen over de dag die 

het meest geschikt is. Het blijkt, gezien de verplichtingen van de verschillende leden, de 

dinsdag te zijn. Omdat Karlijn op dinsdag structureel verhinderd is, besluit ze haar zetel in de 

leerlingengeleding van de MR op te geven. Amélie Snel, die als tweede eindigde bij de 

verkiezingen, zal haar plaats innemen. 

Omdat het vandaag ook een dinsdag is, verlaat Karlijn de vergadering. Floris en Amélie zijn 

nog niet aanwezig. We besluiten van de geplande vergadervolgorde af te wijken. 

6. Notulen 19 juni 

Het concept wordt met een wijziging goedgekeurd.  

Naar aanleiding van de notulen verbaast Bart zich erover dat in de nieuwe cao geen financiële 

dekking is gegeven voor maatregelen die de werkdruk moeten verlichten. We laten 

verschillende verklaringen de revue passeren. Als docenten meer ontwikkeltijd moeten 

krijgen en daar komt geen geld voor beschikbaar, dan lijkt er maar één conclusie mogelijk: 

het moet ten koste gaan van de lessentabel. Dat kan nog voor een pittige discussie zorgen – in 

den lande en bij ons. Later in de vergadering wil Alwin hierop terugkomen.  

Gert stelt vast dat het volgens de notulen niet de bedoeling was dat de aanvoerder van het 

vierdeklasteam van buiten het team zou komen. Het is toch gebeurd. Alwin antwoordt dat het 

nog steeds de inzet is van de schoolleiding om geen middenmanagement te laten ontstaan. Het 

vierdeklasteam moet de tijd en de ruimte te krijgen om zijn zelfsturende vermogens te 

ontwikkelen. 

7.  Jaarverslag 2017-2018  

Het concept wordt goedgekeurd. 

Mariska vraagt of het jaarverslag net als vorig jaar naar alle ouders kan worden verstuurd. 

Gert zegt dat toe. Hij zal dan ook meedelen dat Mariska de contactpersoon voor de ouders 

blijft. 

8. Professioneel statuut 

Hoewel het verplichte lerarenregister is afgeschaft, is het volgens het bestuur van de OSZG 

toch verstandig om een professioneel statuut te formuleren. Alwin deelt mee dat vrijelijk is 
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geput uit wat binnen de scholen van de OSZG al is opgesteld. Het concept wordt ons nu ter 

informatie voorgelegd. Uiteindelijk zal het voltallige personeel er iets van moeten vinden. Als 

het in de SVV is besproken, zal de personeelsgeleding van de MR met het statuut moeten 

instemmen. Binnen de personeelsgeleiding leven al wat gedachten omtrent het concept, maar 

het is misschien efficiënter om de bespreking in de SVV van volgende week af te wachten.  

Mariska vindt het stuk vooralsnog mager en onhelder. Taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden aan de ene kant en zeggenschap aan de andere kant lopen door elkaar. 

De professionele ontwikkeling van de leraar krijgt geen context. Hoe wordt die op een school 

geregeld? Is ze een onderdeel van de jaargesprekken? Alwin antwoordt dat het bestuur wat dit 

soort zaken betreft wil verwijzen naar een stuk over het personeelsbeleid van rond de dertig 

pagina’s.  

2. Vaststelling vergaderdata 

We zullen vergaderen op 20 november, 29 januari, 12 maart, 14 met en 11 juni. Steeds om 

17.00.  

3. Vervulling vacatures PMR en LMR 

Voor de twee vacatures in de PMR waren twee kandidaten. Bart de Moor en Mirjam van der 

Worp zijn voor drie jaar in de MR benoemd. 

Voor de vacature in de LMR waren vijf kandidaten. Via Moodle werden 197 stemmen 

uitgebracht. 98 daarvan gingen naar Rijk Robijns, die daarmee in de MR werd verkozen. 

Amélie Snel kwam met 38 stemmen op de tweede plaats. Zij vervult de vacature die vandaag 

ontstond door het vertrek van Karlijn Goes.  

4. Kennismaking oude en nieuwe leden 

5. Verdeling functies 

Voorzitter: Caroline; vicevoorzitter: Mariska; secretaris: Gert; financiële commissie: Floris, 

Fred en Titia Jodha; vertegenwoordigers in de GMR: Bibi en Gert. 

9. Vragen ICT 

Op een bespreekdocument dat door Jacob Zwaan is opgesteld, heeft Alwin schriftelijk 

gereageerd. 

Bart verbaast zich over de hardnekkigheid waarmee gestreefd wordt naar een landelijk 

gemiddelde en over het belang dat gehecht wordt aan benchmarks. We moeten blij met de 

manier waarop de ICT bij ons functioneert. Alwin deelt mee dat het gaat lukken om dat tegen 

lagere kosten te doen. Het OSZG-gemiddelde ligt aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde. 

De wens die in het document was uitgesproken om naar het OSZG-gemiddelde te streven, is 

op korte termijn niet realiseerbaar: beheer en onderhoud worden voor langere tijd aangegaan. 

Omdat de ICT bij ons uitzonderlijk goed werkt, vindt Bart dat we erg voorzichtig moeten zijn 

met het streven naar alternatieven. Alwin wijst op de tevredenheidsscore: die is bij ons 

uitzonderlijk hoog. 

Floris merkt op dat we desalniettemin duur uit zijn. Caroline vraagt zich af of de kosten in 

verhouding staan tot de prestaties. Volgens Alwin is dat moeilijk te beoordelen zonder 

tevredenheidsonderzoeken op andere scholen en objectieve gegevens als down time. Caroline 

wijst op de offers die docenten hebben gebracht bij de bezuiniging op C-taken – staan die in 
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verhouding tot de kosten en opbrengsten van de ICT? Mariska wijst op de relatie tot de 

algehele overhead. Volgens Alwin zijn de kosten hoog door de personele lasten, maar je krijgt 

er veel dienstbaarheid voor terug. Op andere scholen is het personeel veel tijd kwijt aan 

reparaties en blijft er weinig tijd over voor dienstverlening. Hij ziet op die scholen een wens 

om in de richting te gaan van de praktijk bij ons. Wanneer we de kwaliteit zouden verlagen, 

zouden we misschien 10.000 of 15.000 euro besparen. Je moet je afvragen of je dat wel wilt 

nu het zo goed gaat. 

Fred merkt op dat harde gegevens omtrent down time en tevredenheid niettemin belangrijk 

zijn. Alwin zegt toe die vraag te gaan stellen, al is de beantwoording niet makkelijk. Volgens 

Mirjam wordt de tevredenheid enorm beïnvloed door de mate waarin online methodes worden 

gebruikt; juist dat gebeurt bij ons weinig. Bart deelt mee dat aardrijkskunde digitaal gaat 

toetsen. Rijk zou een frequenter gebruik van ICT in de les verwelkomen. Alwin meldt dat er 

150 in plaats van 120 werkplekken kunnen komen.  

Fred vraagt of de aanbesteding open is. Alwin antwoordt dat dit volgend jaar het geval is. Het 

contract voor beheer en onderhoud is aangegaan voor één jaar. 

10. Wat verder ter tafel komt 

Mariska vraagt of het schoolplan op de website te vinden is. Volgens Alwin is dat niet het 

geval. Het lijkt Mariska wenselijk.  

Mariska vraagt wanneer er een quickscan kan komen van de verwezenlijking van het 

schoolplan. Wat Alwin betreft in de volgende vergadering. 

Bibi vraagt of de voorstellen die in de MR aan de orde komen, ruim van te voren bekend 

kunnen worden. Ze wil graag een week voor de vergadering een achterbanoverleg voeren. 

Een jaarplanning zou in die behoefte moeten voorzien.  

Bibi en Rijk wijzen op een tekort aan plekken om scooters te stallen.  

Amélie vindt dat leerlingen vaak slecht worden geïnformeerd. De combinatie 

mededelingenbord-Facebook schiet tekort. Bibi sluit zich daarbij aan: het zou goed zijn als er 

jaarlijks een markt zou komen met alle extra-curriculaire activiteiten die de school aanbiedt. 

Nu zijn leerlingen vaak niet op de hoogte.   

Alwin deelt mee dat de zevenmaandsrapportage een overschot van 17.000 euro laat zien. 

Hoewel dat niet overdreven veel is, liggen we goed op koers. 

Alwin komt terug op de afspraken in de cao waarvoor geen financiële dekking is. Als aan 

docenten vijftig uur ontwikkeltijd moet worden toegekend, heeft dat gevolgen voor het 

formatieplan. Hij stelt zich voor dat de schoolleiding in gesprek gaat met de MR en het 

personeel. Echte oplossingen zijn moeilijk; het inleveren van lestijd is problematisch. Op de 

vraag wat er moet gebeuren als we er niet uitkomen, antwoordt Alwin dat er dan overleg moet 

worden gevoerd met de bonden.  

Op de vraag van Mariska of het hier gaat om de persoonlijke ontwikkeling van een docent of 

om onderwijsbeleid, antwoordt Alwin dat het allebei het geval kan zijn. Mariska vraagt wat 

de rol is van de OSZG: gaat het om afspraken op schoolniveau of op stichtingsniveau? 

Volgens Alwin in eerste instantie op schoolniveau. Het gaat voor ons om een bedrag van 

100.000 euro extra. 
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Alwin komt terug op de wens van de leerlingen om onderwerpen vooraf met de achterban te 

bespreken. Hij wil graag met de LMR overleggen over onderwerpen die aan de orde kunnen 

komen. Alwin en LMR maken een afspraak op dinsdag 16 oktober 12.10. 

Om 18.30 sluit Caroline de vergadering.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 


