
Agenda MR vergadering 12 december 2019 
 
Aanvang 17.30 uur zonder schoolleiding 
18.00 uur met schoolleiding 
  
Mondelinge informatie en updates over  
Goedkeuren notulen 17 oktober 
Notitie over het schoolplan 
Financiën: prognose 2019 en concept-begroting  2020 (A) 
Update Ontwikkeltijd /taakbeleid  (I) 
  
  
Rondvraag 
  
Pauze  
Uiterlijk 19.00 uur vervolg vergadering 
Bijzonderheden uit ouder- en leerlingenraad en GMR 
Rondvraag 
Instemmingstukken deze vergadering  
Geen 
Einde vergadering 19.30 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Aanwezig:  DZ, MK, EvD, CF,IC, DB, RJ, DG, TC, NK 
Afwezig:  AM, TP 
 
18.00 uur  Voorzitter heet iedereen welkom 
 
Notulen 17 oktober 
Goedgekeurd. 
 
Update ontwikkeltijd en taakbeleid: 
Op 24 november is het hele personeel geïnformeerd over de stand van zaken w.b.t. 
ontwikkeltijd en taakbeleid. 
Vrijdag 13 december krijgen alle docenten een mail waarin gepeild wordt welk scenario de 
voorkeur heeft. Vervolgens wordt het scenario met de meeste stemmen in stemming 
gebracht.  
Omdat scenario 4 consequenties heeft voor de lessentabel, ( er moeten per week 1,5/ 2 uur 
per klas geschrapt worden terwijl de leerstof hetzelfde blijft en we op die manier niet aan de 
wettelijke onderwijstijd voldoen ) is aan de MR verzocht om in te stemmen met het niet 
aanbieden van scenario 4 als keuzemogelijkheid. De MR heeft hiermee ingestemd.  

Het voorstel van één van de MR-leden om  de 50 uur uit de specifieke taken te halen, 
waardoor er niets aan de lessentabel wordt veranderd, is volgens de schoolleiding niet 
wenselijk. Het zou betekenen dat er totaal 2150 uur uit de specifieke taken gehaald moet 
worden. Dit kan alleen als grote taken als het mentoraat of decanaat geheel of gedeeltelijk 
geschrapt worden. Dit levert uiteindelijk werkdruk verzwaring op.  
Er zijn dit jaar al zaken ingevoerd om de werkdruk te verminderen zoals de onderwerpen 
voor de PLG’s vrij te laten en dus niet langer een keuze uit een aantal vastgestelde 
onderwerpen (PLG nieuwe stijl). De studiedagen vinden plaats op reguliere lesdagen. De 
PLG bijeenkomsten zijn hierdoor komen te vervallen en deze vrijgekomen momenten zijn 
niet ingevuld. Hierdoor is er op deze momenten ruimte voor andersoortig overleg of 
werkzaamheden.  Er is een nieuwe centraal gelegen personeelskamer in gebruik genomen. 
Onze pedagogische cultuur is een belangrijk aandachtspunt waarbij er een begin gemaakt is 
om naar een transformatieve school over te stappen.  
De verplichte studiedagen worden naar iedereen helder geformuleerd en gecommuniceerd. 
 
 
Notitie schoolplan 
Tijdpad 
Dit schooljaar wordt de tijd genomen om samen met de docenten het nieuwe schoolplan 
vorm te geven. In juni wordt het geschreven en in september wordt er door de MR over 
gestemd.  
Een aantal opmerkingen naar aanleiding van de notitie schoolplan: 
Er wordt veel aandacht besteed aan ons HAVO onderwijs.  De SL onderzoekt dit schooljaar 
2019-2020 de mogelijkheden die een Vakhavo biedt. Dit is een vorm van havo-opleiding die 
nu nog niet goedgekeurd is bij OCW maar waarvoor dit jaar de accreditatie aangevraagd zal 
worden. Het komt er op neer dat de havoleerlingen een van de theoretische vakken kunnen 
inruilen voor een praktijkgericht vak en dat kan ertoe leiden dat de havo-leerling 4 dagen in 
de week theoretische les heeft en 1 dag praktijkgericht aan de slag gaat.  
Het VWO onderwijs behoeft echter ook aandacht, dit mag niet vergeten worden.  



 
Het profiel van de ideale Cartesius docent moet aangepast worden. 
Het verbeteren van de examenresultaten van het HAVO staat nu niet in het schoolplan. Het 
wordt niet apart genoemd omdat er doorgegaan wordt met de verandering zoals 
determinatie, leerlingen-arena, extra lessen om de resultaten te verbeteren.  
Om de lessen te verbeteren lag vorig jaar de focus op differentiëren en feedback geven. Wat 
betreft differentiëren is er t.o.v. vorig jaar niet veel veranderd. Dit moet beter.  
Om duurzaamheid en internationalisering samen te laten gaan moet het beleid erop gericht 
zijn dat er waar mogelijk met de trein of de bus gereisd wordt naar de buitenlandse 
bestemmingen.  
Er moet een escalatieladder komen waarin staat wanneer en tot wie je kan wenden bij 
ongeregeldheden. Dit geeft duidelijkheid en veiligheid voor de leerlingen en de docenten. 
In het activiteitenplan, dat gebaseerd is op het schoolplan, wordt er elk jaar ingezoomd op de 
voorgenomen acties voor dat schooljaar. 
 
Financiën 
Als de nieuwe wet op de ouderbijdrage doorgaat betekent dit dat alles wat je als school 
aanbiedt beschikbaar moet zijn voor alle leerlingen, ook voor leerlingen waarbij de ouders 
geen ouderbijdrage hebben betaald. (ouderbijdrage is niet verplicht). Als school moet er 
goed gekeken worden wat er dan nog wel en wat niet aangeboden kan worden.  
 
Windows 7 wordt vervangen begin volgend jaar. 
Komende drie jaar wordt er geïnvesteerd in touchscreens. 
 
Rondvraag: 
CF:  De geplande stakingen vallen samen met de open dag. 
SN: De datum van de Open dag kan niet meer veranderd worden. Begin januari 
inventariseren wij wie er gaan staken, daarna maken we en plan hoe we de Open dag gaan 
bemensen.  
CF: De nieuwe docenten voelen zich niet veilig om vrijuit te spreken tijdens bijeenkomsten 
van de nieuwe docenten. 
SN: Dit komt niet uit het vraaggesprek dat onze HR-medewerkster met de docenten gevoerd 
heeft vorig jaar. Bovendien worden de nieuwe docenten altijd bevraagd door een  
schoolopleider van een andere school en ook daar komen geen zorgwekkende signalen uit 
naar voren.  
TC: Waarom kunnen leerlingen op het Cartesius Lyceum maar twee jaar in de MR zitten 
terwijl dat op andere Espritscholen vier jaar is.  
DZ: Dit is in het verleden zo bepaald, waarschijnlijk omdat leerlingen in de MR meestal 
bovenbouwleerlingen zijn. 
RJ: Hoe zit het met de her-centralisatie van ICT.  
SN: Het idee is dat  als we een aantal zaken breed kunnen aankopen daar veel winst op te 
behalen is. Programma’s zijn goedkoper en makkelijker te onderhouden. Je hebt op scholen 
dan ook minder werkplekbeheerders nodig. In de praktijk blijkt dit een weerbarstig proces. 
Het zou ook consequenties voor de bemensing kunnen hebben. 
 
Actielijst 
Uitslag ouderenquête huiswerk op agenda volgende vergadering. 
 



Leerlingenraad 
De oude docentenkamer  heeft een nieuwe bestemming. Het wordt een werkplek voor 
leerling-participatie.  
 
Ouderraad 
Er zijn nieuwe ouders bij de ouderraad. Binnenkort vindt de eerste bijeenkomst plaats.  
 
GMR 
Om de situatie op de financiële  administratie van Esprit te verbeteren, is er nu een interim-
kracht ingehuurd. De GMR wil regelmatig een update van de financiële administratie. 
Vier schoolbesturen in Amsterdam zijn bezig met een nieuwe innovatieve techniek school. 
Esprit zit hier ook in. Er moet nog door de  GMR over gestemd worden . 
In 2020 komt er een medewerkersonderzoek. 
 
Rondvraag 
Geen 
 
Volgende vergadering 
16 januari  
 


