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Evaluatie 2e toetsweek door Dirk Jan Dekker (dit staat niet op de agenda) 

Het bevorderings percentage is 80% dit is minder dan we zijn gewend maar voor nu zijn we 

tevreden. De resultaten van de laatste toetsweek zijn nog niet bekend dus het percentage kan nog stijgen.Na 

de lenteschool hebben de leerlingen van havo en vwo en of twee vakken kunnen herkansen. Elke leerling had 

een vrije keus wel vak ze wouden herkansen. De resultaten van deze herkanste toetsen zijn bijzonder te 

noemen. Er wordt twee punten hoger gescoord bij vwo en 1.8 punten bij de havo. Het effect van de Lente 

school is lastig te bepalen. Deze periode konden er uit iedere periode één toets worden herkanst. Voor 

sommige leerlingen was het handiger geweest als ze uit één periode twee toetsen konden worden herkanst. 

Dirk Jan geeft aan dat ze dit voor volgend schooljaar gaan overwegen. 

Verslag d.d. 7 mei 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

Naar aanleiding van: 

-MLOM Er is een enquête uitgezet onder de leerlingen van klas 2 tot en met 5. Een vergelijkbare enquête 

wordt er binnenkort ook uitgezet voor ouders.Over het algemeen blijkt uit de enquête dat de leerlingen

tevreden zijn over MLOM. Leerlingen waarderen de keuze vrijheid. Kritische punten zijn dat er veel eigen

discipline wordt gevraagd van de leerlingen. Ook bleek uit de enquête dat niet alle docenten de MLOM lessen

effectief benutten. Het blijkt dat de 3 uren zelfstudie onvoldoende is. Volgend jaar willen we er naar toe dat 

sommige vakken verplicht worden gesteld. Het vak Nederlands de eerste 3 weken 2 uur per week daarna

keuze uur. Het mentoraat heeft moeite met het coachen van de leerlingen. Algemene coaches worden weer

terug gebracht. Deze coaches kunnen zich meer richten op de vakken. Nu staan er nog drie mentoruren

gepland dit worden er één of twee. Een OR lid vraagt of de studiewijzers niet digitaal kunnen. Jan Osinga geeft

aan dat er verchillende opties zijn geprobeerd zoals ITS Learning en Magister. Deze programma’s werken beide 

niet naar behoren. Nu zijn we binnen csg Bogerman in samenwerking met het portaal een tegel aan het maken

waar dit wel mogelijk is. 

Actielijst: 

Voortgang audt ondersteuning: Dit volgt nog. 

Doorgeven aan Anne Marie: verwachte einddatum deelname aan ouderraad + naam/ klas kind. Nadenken over 

voorzitterschap: De lijst is nog niet helemaal compleet er is afgesproken dat de ontbrekende leden dit deze 

week nog doorgeven. 

Afpsraak inplannen met ouders ouderraad + afdelingsleiders vwo: Deze afspraak is nog niet ingepland. Er 

wordt hierover contact opgenomen met Cees Vogelvanger. 

Uit het MT 

Terugkoppeling bijeenkomst rebranding csg Bogerman: Deze avond ging over hoe en wat we willen uitstralen. 

Op dit moment ligt de slogan: je maakt ’t samen teveel op de leerlingen. Hierop willen we graag verder 

borduren docenten etc. meer in beeld. 
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