
MR vergadering 24 januari  2019 
 
Aanvang 17.30 uur zonder schoolleiding 
Aanvang 18.00 uur met schoolleiding 
 
Mondelinge informatie en updates over 
Goedkeuren notulen 27 september 
Goedkeuren notulen 15 november 
Onderhoudsplan ( ter info) 
Huiswerkbeleid, hoe staat het ervoor. 
Terugkoppeling SL over AVG 
Terugkoppeling PLG nieuwe docenten 
Ontwikkeltijd 
Duurzaamheid 
Profielkeuze derde klassen 
Werkweek beleid 
Rondvraag 
 
Pauze 
Uiterlijk 19.00 uur verder met MR leden  
Bijzonderheden uit de ouder- en leerlingraad en GMR  
 
Instemming stukken  
geen 
 
Einde vergadering max 19:30 uur  

 

Aanwezig 
Personeelsgeleding: DZ (vz) AV, DB, CF, RJ (secr). 
Oudergeleding: HvdL, MK, IT 
Schoolleiding: SN  
 
Afwezig 
Met bericht TC, HB, MvB, EvD 
 
 
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom 
 
Goedkeuren notulen 27 september 
De notulen van 27 september staan nogmaals ter goedkeuring op de agenda. Nadat 
deze vorige vergadering goedgekeurd en geplaatst in de nieuwsbrief waren, kwamen 
er nog opmerkingen vanuit de schoolleiding over de toetsing en de 
overgangsregeling. Deze aanpassingen zijn verwerkt in deze notulen. 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 

 

 



 
Goedkeuren notulen 15 november 
Goedgekeurd 
 
Onderhoudsplan ( ter info) 
De zonnepanelen staan niet in het onderhoudsplan dit omdat deze geen onderhoud 
behoeven. Zonnepanelen gelden als investering en worden over een flink aantal 
jaren afgeschreven.  
 
Huiswerkbeleid  
Doordat de docenten in de onderbouw gebruik maken van een toetsplanner worden 
de toetsen beter verspreid over de weken. Door activiteiten, waardoor toetsen 
verplaatst moeten worden, kan die gelijkmatige spreiding van toetsen in de knel 
komen.De docenten in de onderbouw zijn hierover met elkaar in gesprek.  
Sommige docenten schrijven nog steeds het huiswerk in magister. Binnenkort wordt 
dit deel van magister geblokkeerd zodat dit niet meer mogelijk is. 
De ouders uit de MR maken zich nog steeds zorgen over hoe het huiswerk wordt 
opgegeven. De docenten gebruiken de studiewijzers, ondanks het format, heel 
verschillend of niet. De verdeling in Magister van het jaar in vier lesperiodes werkt 
lastig voor de studiewijzers. Voor de ouders is vaak niet duidelijk wat het huiswerk is. 
In de studiewijzer staat de grote lijn maar het huiswerk wordt per les door de docent 
opgegeven en door leerlingen in hun agenda gezet. Een uniform gebruik van de 
studiewijzer zou een onderwerp voor een teamvergadering kunnen zijn. 
Huiswerkbeleid zal volgende vergadering weer op de agenda komen. 
 
Terugkoppeling SL over AVG 
Vanuit Esprit buigt een werkgroep zich over hoe om te gaan met AVG binnen school. 
Doel is om tot een algemene richtlijn te komen waarbij voor schoolse doeleinden 
gefilmd of gefotografeerd kan worden tenzij men hier bezwaar tegen heeft. Op de 
II&I-dag wordt er een speciale workshop over dit onderwerp georganiseerd. Wordt 
vervolgd.  
 
Terugkoppeling PLG nieuwe docenten 
De schoolopleider, die ook de nieuwe docenten beoordeeld, heeft de PLG met de 
nieuwe docenten geëvalueerd. Conclusie was dat iedereen het waardevol en 
inspirerend vond. De huiswerkopdrachten werden niet als te belastend ervaren dit 
omdat de meeste opdrachten tijdens de bijeenkomsten gedaan worden.  
Er zijn twee groepen gemaakt; een groep voor docenten zonder leservaring en een 
groep voor docenten met leservaring. Het programma is op deze groepen 
aangepast. 
Om een objectiever beeld te krijgen zou het wenselijk zijn om alsnog een enquête af 
te nemen. Ook dit jaar zal een schoolopleider van een andere Esprit school een 
interview afnemen over hoe de begeleiding op deze school gaat.  
 
Ontwikkeltijd 
Een aantal docenten heeft gehoor gegeven aan de oproep van de schoolleiding om 
mee te denken over ontwikkeltijd. Gedurende een aantal bijeenkomsten worden de 
ideeën door deze werkgroep vormgegeven. Tussentijds zullen deze voorstellen aan 
het gehele personeel worden voorgelegd en worden getoetst om te bezien of er 
voldoende draagvlak is.  



Onderwijl ( 6 maart) laat een aantal MR leden zich informeren over deze materie 
tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de GMR.  
 
Duurzaamheid  
Binnenkort wordt er Esprit-breed een studiedag (op inschrijving) georganiseerd over 
duurzaamheid.  
Binnen Espritscholen is de doelstelling geformuleerd dat alle Espritscholen Eco 
School moeten zijn. Duurzaamheid zal in het schoolplan van 2020 als een van de 
speerpunten  worden opgenomen. Ondertussen zal het gebruik van  plastic worden 
teruggedrongen, meer gelet worden op afvalverbruik en zal er aandacht besteed  
worden aan kopieergedrag van docenten. 
Ook leerlingen vinden duurzaamheid een belangrijk thema en denken hier graag 
over mee. 
 
Profielkeuze derde klassen 
Er is een ouderavond geweest. Op de site staat alle informatie over de profielkeuze ( 
Decanaat, en Nieuwsbrief voor ouders). 4 februari wordt er nog een algemene 
nieuwsbrief naar de ouders verstuurd met een linkje waarin informatie over de 
profielkeuze te vinden is.   
Drie jaar geleden heeft de schoolleiding de MR voorgelegd om de keuzes voor de 
profielkeuze onbeperkt te maken. Doordat er veel verzuim is door de vele tussenuren 
zijn nu de extreme keuzes uit de profielen gehaald. Het is een cosmetische ingreep 
met weinig gevolgen, zeker niet voor de werkgelegenheid. De MR is echter van 
mening dat dit met hen gedeeld had moeten worden, het raakt namelijk aan het 
onderwijsproces. Docenten worden via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de 
veranderingen in de profielkeuze.  
 
Werkweek beleid 
Vorig jaar is in 4 Havo 30 procent van de leerlingen niet meegegaan op werkweek. 
In 5 VWO was dit 25 procent. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit onder 
andere kwam omdat deze leerlingen in 4 VWO ook al op werkweek zijn geweest. De 
groep die niet mee is gegaan is heel divers, de redenen zijn wisselend. Doel van het 
werkweek beleid is dat iedereen meegaat. Er zijn verschillende mogelijkheden om 
leerlingen mee te krijgen. Er kan o.a. gedacht worden aan een spaarsysteem, een 
vrijwillig spaarsysteem of standaard de ouderbijdrage verhogen.  
Het thuisblijfprogramma zou anders vormgegeven kunnen worden.  
 
Rondvraag 
HvL: geen 
AV: Het zou fijn zijn als de studiedag niet altijd op een maandag plaatsvindt.  
DB: Zou er wat meer duidelijkheid over Grieks kunnen komen. Wat is het 
toekomstperspectief van het vak. In de tweede klas van het gymnasium zijn nu veel 
leerlingen met Grieks.  
SN: Als er volgend jaar genoeg leerlingen zijn die gymnasiumonderwijs volgen,  
kunnen we Grieks als keuze aanbieden. 
DZ: Er is een grote behoefte onder de docenten om met het hele team vaker bij 
elkaar te komen. Dit is goed voor de binding en voor de organisatie. 
CF: geen 
MK: Het rooster van de derde klassen was de eerste helft van het jaar heel zwaar. 
Nu wordt het minder zwaar. Het zou fijn zijn als dit het hele jaar ongeveer gelijk is. 



SN: Dit hoort inderdaad zo te zijn.  
RJ; geen.  
 
SN verlaat de vergadering 
 
Actielijst: 
Huiswerkbeleid 
AVG 
Enquête PLG nieuwe docenten. 
 
Bijzonderheden uit ouderraad 
Drie nieuwe leden maar er kunnen nog meer mensen bij. 
 
Bijzonderheden uit de leerlingenraad 
Geen mededelingen 
 
Bijzonderheden uit de GMR 
De locatie Cartesius 2 gaat niet door.  Eventueel  wordt de nieuwe locatie IJburg 2  
De GMR heeft het bestuur geadviseerd voorlopig geen nieuwe projecten of scholen 
op te zetten. Duurzaamheid staat hoog op de agenda 
De gezondheidsbus gaat langs de verschillende scholen voor een 
gezondheidscheck. Werknemers konden zich hiervoor opgeven. 
 
 
 
Volgende vergadering 
11 april  


