
Agenda MR vergadering 11 april 2019 

Aanvang 17.30 uur zonder schoolleiding 

18.00 uur met schoolleiding 
  

Mondelinge informatie en updates over 

Goedkeuren notulen 24 januari 
Financiën afronding 2018 

Taakbeleid/Ontwikkelgroep 

Aanpassing lessentabel/ Moderne Vreemde Talen (I) 
Eerste versie formatieplan (I) 
Functioneren coördinatoren/ zelfsturende teams 

Uren realisatie 2017/ Ziekteverzuim 

Aanmeldingen 
 

Ouders stellen vragen aan SL over huiswerkbeleid 

  
Rondvraag 

PAUZE 

Uiterlijk 19.00 uur verder met MR leden  
Bijzonderheden uit de ouder- en leerlingenraad en GMR  
 
Instemmingsstukken 

Rondvraag 

Aanwezig: DvZ, EvD, DB, CF, IT, MK, TC, RJ, RvB, HB, SN, RvB 

Afwezig: AV 

  

 

Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
  

Goedkeuren notulen 24 januari 
goedgekeurd 
  

Financiën Afronding 2018 

Het Cartesius is in 2018 positief geëindigd.  
  

Taakbeleid/ontwikkeltijd 

De werkgroep ontwikkeltijd zal het huidige taakbeleid bestuderen. Staan de huidige 
taken op de juiste plek, kloppen het aantal uren bij de taak etc. De MR heeft het 
taakbeleid reeds kritisch bekeken en opmerkingen geplaatst. De werkgroep 
ontwikkeltijd zal dit stuk meenemen bij het vormgeven van hun voorstellen. 
  

Aanpassing lessentabel/Moderne Vreemde talen (I) 
Na de voorlopige keus van de derdeklassers is er een peiling onder ouders van havo 
3 leerlingen gehouden om te achterhalen hoe zij aankijken tegen het eventuele 
afschaffen van het vak Frans in de bovenbouw. In deze laag heeft geen enkele 
leerling gekozen voor dit vak. Er hebben weinig ouders gereageerd. Het voorstel 
(Plan Havo) is om het vak Frans in de bovenbouw officieel uit de lessentabel te 



halen. De MR zal hierover stemmen. De argumenten voor afschaffing zijn vorig jaar 
uitgebreid besproken. 
:  
Plan HAVO 

Geen Frans meer aanbieden in BB. Frans wordt in klas 1 en 2 aangeboden zonder 
periodisering. Voor Duits en Spaans geldt dat de lessentabel dit jaar gehandhaafd 
blijft. 
De kleine groepen van de MVT in de bovenbouw drukken zwaar op de financiën. 
Daarnaast is er een geperiodiseerd rooster voor de talen in de onderbouw, hier zijn 
de vakdocenten niet blij mee zijn. In het VWO brugklas hebben leerlingen erg veel 
talen. In de derde klas drukken de vele talen erg op het rooster. Een bijkomend 
probleem is dat leerlingen die van een gymnasium uitstromen en bij ons in klas 2 of 
soms in klas 3 instromen geen Spaans hebben gehad, Dit vak wordt bij ons al in klas 
1 gegeven. Om tot een oplossing te komen heeft de schoolleiding een voorstel 
gemaakt voor wijziging van de lessentabel die besproken is met de secties Duits, 
Frans en Spaans.De MR zal hierover stemmen.  

VWO  

In klas 1 wordt in het VWO nog geen Spaans aangeboden, dit vak komt er pas in jaar 
2 bij. In de derde klas alleen Duits en Spaans.  

Gymnasium  
* Aantal uren Frans is nu voor gymnasium ongelijk aan andere MVT. Dit komt 
doordat we vorig jaar op het laatste moment de tabel weer aan moesten passen. Dit 
moet gelijk getrokken worden. 
Klas 1 is identiek aan 1 vwo, vanaf klas 2 Spaans erbij. In de derde klas alleen Duits 
en Spaans. De lessentabel blijft ongewijzigd 
  

Aanmeldingen 

Er hebben zich 125 leerlingen aangemeld. De verhouding tussen HAVO en VWO 
leerlingen is representatief voor de stad. De verwachting is dat we de komende jaren 
tussen de 720 - 750 leerlingen krijgen. 
  

Eerste versie formatieplan (I) (over een week stemmen PG) 
Er zijn een aantal vakken waarbij de lesgroepen klein zijn. De directie kijkt dan 
samen met de secties naar oplossingen om deze lesgroepen aan te kunnen bieden 
maar ook betaalbaar te kunnen houden.  

Functioneren coördinatoren/zelfsturende teams 

Twee jaar geleden heeft het Cartesius gekozen voor een andere 
organisatiestructuur. Naast de rector en twee conrectoren zijn er coördinatoren 
leerlingzaken en coördinatoren onderwijs bijgekomen. In het begin van deze nieuwe 
opzet was het zoeken naar de taakverdeling. Nu na twee jaar is dit inmiddels veel 
duidelijker. Een opmerking vanuit de MR is dat overlegmomenten met de 
coördinatoren liever niet tijdens pauzes plaats moeten vinden en dat de taak van 
coördinator moeilijk samengaat met een mentoraat.  
De term zelfsturende teams duikt af en toe op. Omdat deze term niet duidelijk 
gedefinieerd is zal deze term niet meer gebruikt worden . 

 



Dit jaar zal de functie hoofd planning en organisatie geëvalueerd worden. Na de 
meivakantie wordt hierover een enquête onder de werknemers afgenomen. 

Uren realisatie 2017/ Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim is dit jaar tussen 3,5 - 4,0 procent. Dit is ruim onder de 
afgesproken norm van 5 procent die Esprit hanteert. In de lessentabel is met 3,5 
procent lesuitval rekening gehouden. Schoolleiding houdt wel rekening met klassen 
waar veel lesuitval is, daar worden extra lessen ingezet. In de brugklas is het 
belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden over excursies waardoor er lesuitval 
is.  
Het aantal ster-uren dat is ingezet, komt begin volgend jaar op de agenda. 

Huiswerkbeleid 

Een aantal ouders uit een klas in de onderbouw heeft een brief geschreven naar de 
directie omtrent het opgeven van het huiswerk, toetsen en spreiding van toetsen. De 
Deze ouders worden door de directie uitgenodigd.  
Aan het eind van het jaar zal huiswerkbeleid nogmaals op de agenda komen. 
. 
Rondvraag 

TC: Is er een deadline voor docenten wanneer de studiewijzers geplaatst moeten 
worden?  Kunnen de vergaderingen van de MR voortaan niet in de toetsweek 
gepland worden. 
MvB: Voor de herkansingen hebben we minder dan een dag van tevoren te horen 
gekregen dat een deel van de herkansingen een dag was uitgesteld. Vraag is of dit 
voortaan beter gepland kan worden. SN:dit is moeilijk omdat we van tevoren niet 
weten welke vakken er allemaal herkanst gaan worden. HB: Is het mogelijk dat de 
week  voor de meivakantie blokken lessen kunnen worden aangeboden ipv losse 
lessen.  
MK:  Zouden wij als MR kunnen inzien bij welke klassen en welke vakken het 
gemiddelde van de klas lager is dan een 5,5. SN: Nee dat kan niet, dit gaat over 
privacy van leerlingen en docenten. Als een klas heel slecht scoort gaat de 
schoolleiding in gesprek met deze docenten. 
IT: Er zijn 2 leerlingen in de klas van mijn zoon die  op zoek gaan naar andere 
scholen, vanwege onvrede, er is geen klik met andere kinderen, geen klik met de 
klas. Is dit onder de aandacht van de schoolleiding.  
SN: Het is heel spijtig wanneer dit gebeurt maar het gebeurt weleens dat een leerling 
niet op zijn plek zit en van school wil veranderen. Het gaat niet om veel leerlingen, 
maar het gebeurt wel eens en zo krijgen wij ook weer leerlingen van andere scholen 
binnen. 
EvD: Het aantal uren dat beschikbaar is binnen de zorg is te weinig. SN: We zijn in 
gesprek met iemand die zorgcoördinator wordt, en er komt extra hulp. Dit heeft onze 
aandacht. Volgende vergadering weten wij hier meer over ( actielijst) 
  

Bijzonderheden ouderraad 

De ouderraad is van plan om een enquête te maken en af te nemen onder ouders en 
leerlingen onderbouw over huiswerkbeleid en de uitvoering hiervan.  
Verder wordt er nagedacht over de bijdrage van de ouderraad tijdens de open 
dagen.  
Na dit jaar is er een plek voor een ouder vacant.  
  



Leerlingenraad 

De leerlingenraad is bezig met een overzicht te maken waar leerlingen naar toe 
kunnen als zij problemen hebben. 
Het emailadres van de leerlingenraad: 
leerlingenraad@cartesius.espritscholen.nl 
Er is behoefte aan een docent die de leerlingenraad begeleid. 
Verder zijn er klachten van ouders en leerlingen over de kwaliteit van koffie en thee 
die tijdens ouderavonden e.d. geschonken wordt. 
  

GMR 

Cartesius 2 heeft een aannemer die gaat bekijken of hij deze verbouwing wel kan 
uitvoeren binnen 23 miljoen.  
Leerlingen vanuit VMBO-T kunnen zonder problemen bij ons opstromen. 
  

Actielijst 
Aantal steruren afgelopen jaar (voor op agenda volgende schooljaar). 
Uren zorgcoördinator. 
  

Instemmingsstukken 

Havo 

Er zijn 11 stemmen voor het afschaffen van het vak Frans op de havo in de 
bovenbouw, en in de onderbouw het vak Frans alleen in klas 1 en 2. 
Er is 1 stem tegen. 
  

Vwo/Gymnasium 

Er zijn 10 stemmen voor plan A . 
Er is 1 stem voor plan B. 
Er is 1 stem tegen. 
  

Rondvraag 

geen 
  

  

Einde vergadering. 
  

Volgende vergadering 6 juni 

mailto:leerlingenraad@cartesius.espritscholen.nl


  

  

 


