
Notulen MR vergadering 6 september 2018 
 
Aanvang 17.30 uur zonder schoolleiding 
 
 
Mondelinge informatie en updates over 
Welkom en voorstelronde  
MR statuut en reglement (I) 
Afspraken en taakverdeling binnen de MR 
Voorzitter MR 
Vaststellen jaaragenda MR , inclusief vergaderplanning 
Scholing MR ( 24 sept en 8 oktober van 17.00 tot 20.00 uur) 
Jaarverslag MR 
Vrijwillige ouderbijdrage  (n.a.v. brief Sandra) 
Nieuwe regels opgeven huiswerk 
Schoolgids  
Goedkeuren notulen  
Rondvraag 
 
Instemmingsstukken 
MR statuut en reglement 

 
Eindtijd vergadering 19.00 uur 
 
Aanwezig 
Personeelsgeleding : DZ (vz van deze vergadering), EvD, AV, CF, DB, RJ (secr) 
Oudergeleding: HvL, MK, IT 
Leerlinggeleding: MvB, HB, TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom en voorstelronde 



De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn twee nieuwe leden vanuit de personeels- 
en twee vanuit de oudergeleding die zitting nemen in de MR. 
Er vindt een voorstelronde plaats.   
 
MR statuut en reglement 
Iedere twee jaar moet er ingestemd worden met het MR statuut en reglement. Omdat 
het stuk pas laat is aangeleverd heeft nog niet iedereen dit kunnen lezen. Volgende 
vergadering zal dit punt nogmaals op de agenda staan en zal hierover gestemd 
worden. 
 
Afspraken taakverdeling MR/ Voorzitter MR 
Zolang er geen duidelijkheid is over de facilitering van de voorzitter van de MR zal er 
gewerkt worden met roulerend voorzitterschap. Dat hier nog niets over afgesproken 
is, is vervelend. In de CAO staat aangegeven hoeveel uren een voorzitter voor zijn 
taak krijgt. Indien er geen vaste voorzitter komt moet ook duidelijk zijn hoeveel uren 
er staan voor het voorzitten van een vergadering. Hier zal de volgende vergadering 
met de SL over gesproken worden.  
Er is nog geen vice- voorzitter. Deze functie is vacant. De taak van secretaris is 
vervuld. 
 
Jaaragenda 
In de jaaragenda staan de belangrijkste punten genoemd. Per vergadering zullen er 
altijd zaken aan worden toegevoegd. De data zijn goedgekeurd.  
 
Scholing MR  
De nieuwe leden van de MR krijgen een MR-scholing aangeboden door het AOB.   
 
Jaarverslag 
Op een kleine aanpassing na zijn er geen opmerkingen.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Volgens de AVG kun je geen voorkeur aanvinken. Keuzes moeten echt keuzes zijn. 
Dit wordt uitgelegd in Bestellen boeken.  
Er is een brief naar de ouders gestuurd. Als leerlingen geen vrijwillige ouderbijdrage 
betalen kan de SL een leerling deelname aan een activiteit ontzeggen. De toon van 
de brief was vrij heftig. School zal echter ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet 
kunnen betalen, altijd helpen. 
De ouderraad krijgt altijd een overzicht waar het geld van de ouderbijdrage aan 
besteed wordt. Dit jaar zal dit ook naar de ouders gecommuniceerd worden. 
 
 
Nieuwe regels opgeven huiswerk 
De conrector onderbouw heeft een brief naar de ouders gestuurd waarin staat dat 
het Cartesius Lyceum voor een andere aanpak heeft gekozen. De onderbouw gaat 
werken met een papieren agenda. Dit lijkt in conflict met het bericht in de nieuwsbrief 
waarin wordt vermeld dat klas een en klas twee met een papieren agenda gaat 
werken en dat de leerlingen in klas drie mogen kiezen tussen een papieren agenda 
en een digitale agenda. Dit is niet eenduidig en werkt verwarrend.  
Er bestaan nog wat vragen over de studiewijzers en de toetsen. De studiewijzer zijn 
verschillend per vak, het zou handig zijn als iedereen de studiewijzer op eenzelfde 



manier gebruikt. Verder is er nog geen overzicht van wanneer de toetsen zijn en wat 
de toets inhoudt.  
 
Schoolgids 
Met de schoolgids is na enig mail contact tussen ouders en schoolleiding ingestemd 
 
Goedkeuren notulen 
De notulen van 12 juli j.l. zijn goedgekeurd. 
 
Rondvraag 
Prettige kennismaking op deze manier 
Er ontbreken wat notulen van de MR op de website. 
In verband met de vakantiespreiding hebben de examenleerlingen in het Noorden 
van het land minder tijd om zich op te examens voor te bereiden. Dit zou een 
interessante vraag zijn voor de onderwijsinspectie. 
 
Instemmingstukken 
MR statuut en reglement. 
Hier is nog niet mee ingestemd. Komt op de agenda van 27 september. 
 
Volgende vergadering 
27 september 


