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MLOM-bijeenkomst met ouderraad/ouderpanel verslag 
We missen de follow-up, wat is het vervolg van dit overleg? Jeanette Breekveldt (JB) vertelt dat de 
besproken punten meegenomen worden in het jaarplan (punt 8), daarnaast is er afgesproken dat de 
afdelingsleiders van het VWO binnenkort een mail sturen naar alle ouders van het VWO. 

Bij deze bijeenkomst is ook gesproken over de lenteschool, waarbij de opmerking geplaats wordt 
dat het jammer is dat dit nodig is. Toch zien we wel het belang ervan, het is de planning dat de 
lenteschool ook dit schooljaar weer georganiseerd wordt.  

De grote klassen in 5 VWO is een groot probleem, hier is geen oplossing voor. 58 leerlingen zijn niet 
op te splitsen in 3 klassen. 

Vergaderschema 2019 
De geplande data, kunnen voorlopig doorgaan. 
De advertentie voor een rector is geplaatst, in afwachting van een opvolger hebben we de komende 
periode afspraken met JB. 

Verslag d.d.  08 oktober 2019  
Bogerman probeert kritisch te kijken of leerlingen op het goeie niveau zitten. Leerlingen worden op 
het hoogste niveau geplaatst, maar er wordt wel eens een advies gegeven om af te stromen. 
Natuurlijk is de rol van de leerling van groot belang. Neemt die genoegen met een 6, met het risico 
van zitten blijven? 
Er is een analyse gemaakt hoe het schooladvies (de instroom) is vanuit de basisschool, dit blijkt toch 
verschillend te zijn per school. Bogerman moet het advies van de basisschool honoreren. Alle 
basisscholen worden bezocht om deze analyse terug te koppelen. Dit wordt enthousiast ontvangen 
door de basisschoolleerkrachten.  

Bij elke afdeling moet een studiewijzer gemaakt worden, mede naar aanleiding van ons vorige 
overleg. Huiswerk wordt dan ook uitgeschreven in de studiewijzer, dit is leidend, hiermee wordt 
magister niet meer leidend. Ook de leerlingen zijn gevraagd naar hun mening, dit wordt 
meegenomen in de zorgwijzers. Dit wordt geïmplementeerd in alle afdelingen. 

We constateren dat in onze ouderraad niet ouders van alle afdelingen zijn vertegenwoordigd. De 
werving van leden voor de ouderraad gaat vaak mondeling, hierbij hebben we afgesproken om, 
indien mogelijk, allemaal actief mensen voor te benaderen.  

Twee OR leden geven aan dat ouders/kinderen vaker kiezen voor een kans klas bij het RSG. Op 
Bogerman is bewust gekozen voor homogene klassen, zodat kinderen zo kunnen doorstromen. 
Misschien iets om over na te denken? 

De nieuwbouw is nog steeds niet concreet. Het geld wat nu beschikbaar is voor huisvesting wordt 
ingezet voor renovatie van de huidige gebouwen. 

De film van de ouderraad, zou opgepakt worden. Het origineel is nog niet gevonden, maar wil nog 
wel zoeken naar de PowerPoint. Een ander OR lid zou ook wel mee willen denken. We gaan bekijken 
of we dit op de open dag 2020 ook kunnen inzetten. Dit punt komt terug op de agenda in december. 

Uit de MR      
Kennismaking en afstemming tussen MR en OR 
Mail van Taeke van der Veen, verzoek om een afspraak te maken met een afvaarding van de 
ouderraad i.v.m. afstemming tussen de beide raden: twee OR leden gaan dit doen.     

Vragen aan het MT van Mirjam 



- Uitvoering beleid bij Ongeoorloofd Afwezig en terugkomuren. 
De veel gehoorde klacht is dat de terugkomuren weinig extra’s bieden, de vraag is of je iets 
anders kan doen dan 1- 2 uren voor je uit te kijken. JB geeft aan dat het wel bedoeld is als 
“straf”.  Kunnen er geen klusjes gedaan worden, dit zou dan weer onder toezicht moeten. 
Kunnen we als ouderraad alternatieven vinden? 
 

- Wat is de reden Cambridge Engels op Bogerman niet aangeboden wordt aan Havoleerlingen? 
JB zal dit navragen. 
 

- Hoe wordt de positionering van Vwo-leerlingen ervaren? 
Een OR lid haar zoon heeft vaak te horen gekregen dat Vwo-leerlingen als elite worden 
gezien en dat sommige docenten dit zo uitspreken. Er wordt gezegd dat Vwo’ers door 
moeten stromen naar de universiteit en niet naar het HBO. JB geeft aan wat hiervoor de 
afspraken zijn: Eerst contact opnemen met betreffende docent en daarna met de 
afdelingsleider. De Or lid kan de ervaringen van haar zoon opnemen met de afdelingsleiders 
van het VWO, zonder dat er concrete voorbeelden genoemd worden. 
We denken dat niet alle ouders deze route zo kennen en contact opnemen met de 
afdelingsleider. Hoe wordt dit gecommuniceerd met andere ouders? Reactie van JB: er kan 
een officiële klacht ingediend worden en dan wordt er een afspraak gepland. 
 
Er wordt iets gezegd over het didactische vermogen van docenten. Docenten kunnen 
opmerkingen plaatsen, die niet opbouwend zijn. Dit is wel eens besproken met betreffende 
docenten, maar dat lijkt geen effect te hebben. Daarnaast geven onze kinderen aan dat ze dit 
niet zelf willen bespreken en zeker niet dat wij, als ouders, dit bespreken met betreffende 
docent. Hiermee blijft bepaald gedrag onbesproken. Het blijft een lastig probleem. JB geeft 
het advies aan de afdelingsleiders om aanwezig te zijn bij de lessen. Ze geeft ons het advies 
om toch contact op te nemen met betreffende docent of de afdelingsleider. 
             

Uit het MT 
- Concept jaarplan 2020         

JB heeft het jaarplan van 2019 nagekeken, wat is wel/niet gerealiseerd. Daarna zijn er 
aandachtspunten voor 2020 beschreven. Dit concept wordt nog besproken met de MR en 
het bestuur, als het vastgesteld wordt is dit een maandelijks onderwerp van gesprek tussen 
de rector en het bestuur. 
Er wordt gestopt met de term SDL, De keuzewerktijd (KWT) (o.a. MLOM), wordt per afdeling 
nu verschillend uitgevoerd, het is de bedoeling om een Bogerman-brede vorm te gaan 
kiezen, meer uniformiteit.  

 
  Volgens een OR lid is het plan niet altijd concreet geformuleerd, bijvoorbeeld de punten  
   afhankelijkheid en professionalisering en ze mist de samenhang tussen de verschillende      
              speerpunten. JB geeft aan dat er per afdeling vanuit dit plan concrete afspraken gemaakt  
     worden en dat in de tekst de samenhang terug te vinden is.      

Vraag van OR lid, n.a.v. pagina 6, wat wordt bedoeld met de opmerking over formatieve 
toetsen. JB: Het is niet de bedoeling dat leerlingen van toets naar toets leren, het advies is 
om formatieve toetsen in te gaan zetten. Een OR lid zegt dat in het HBO de formatieve toets, 
om het woord toets te vermijden, formatief handelen wordt genoemd. 
 

- Terugkoppeling inspectie vwo 16 oktober 2019, de inspectie is door Bogerman hiervoor 
uitgenodigd. 
Er zijn gesprekken gevoerd met docenten, afdelingsleiders, leerlingen en JB. Dit was een 
leerzame dag. Feedback gekregen op: te veel verschil in inhoud KWT; er wordt door 
leerlingen bewust omgegaan met keuzes voor de KWT; sommige docenten zijn nog sturend 
in het volgen van eigen KWT. 
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