
Agenda MR vergadering 12 maart 2020 

Aanvang zonder schoolleiding 17.30 uur 
Met schoolleiding 18.00 uur 
 

Mondelinge informatie en updates over  
Goedkeuren notulen 16 januari 
Examenresultaten 
Uitstroom brugklassers 
Zij-instromers  
Procedure profielkeuze 
Aanmelding nieuwe brugklassen 
Terugkoppeling inspectieonderzoek 
Rondvraag 

Pauze  
Uiterlijk 19.00 uur vervolg vergadering 

Bijzonderheden uit ouder- en leerlingenraad en GMR 

Rondvraag 

Instemming Stukken deze vergadering geen 

Einde vergadering 19.30 uur 
 
Aanwezig: DvZ, DB, IC, RJ, MK, AM, NK, DG, TC 
Afwezig met bericht: CF, EvD, TP 
 
 
Goedkeuren notulen 16 januari 
Met hier en daar wat kleine aanpassingen zijn de notulen goedgekeurd. 
 
Examenresultaten 
 
De schoolleiding heeft aan analyse gemaakt van de examenresultaten en een 
toelichting gegeven op de maatregelen die genomen zijn om de resultaten te 
verbeteren. Volgend jaar wordt er structureel bij- en ondersteuningslessen 
aangeboden. School werkt dit jaar en volgend jaar  samen met de transformatieve 
school. Inzet is om een gezamenlijk normatief kader af te spreken en te handhaven. 
Hierdoor ontstaat er rust en veiligheid waardoor leerlingen zich beter op hun 
schoolwerk  kunnen concentreren.  
 
Uitstroom brugklassers 
Als leerlingen niet op school kunnen blijven dan is school verplicht deze leerling een 
ander plek aan te bieden. Binnen Esprit zijn hier afspraken over en kunnen de 
leerlingen op een andere Esprit school geplaatst worden. Als ouders deze plek niet 
aanvaarden moeten ze zelf op zoek gaan naar een andere school.  
 
Aanmelding nieuwe brugklassers 
Dit is nog niet duidelijk, de inschrijving is nog  niet gesloten 
 



Zij- instromers 
Dat begint nu op gang te komen, ook hier is nog niet veel over te zeggen. 
 
Procedure profielkeuze 
Als leerlingen een definitieve profielkeuze moeten maken moet dit een realistische 
keuze zijn. Nadat de leerlingen een voorlopige keuze hebben gemaakt wordt het 
totaalplaatje bekeken. Indien er voor een vak maar een paar aanvragen zijn wordt dit 
vak uit de keuze gehaald. Leerlingen en ouders worden meteen hiervan op de 
hoogte gesteld. De status van voorlopig / definitieve profielkeuze is voor veel 
docenten en mentoren onduidelijk. Het verzoek aan de schoolleiding is om dit beter 
te communiceren naar de mentoren en docenten. 
Doublanten in de vierde die een vak niet meer kunnen kiezen omdat dit vak niet 
wordt aangeboden, moeten een ander vak kiezen. Leerlingen die in een hoger 
leerjaar doubleren  krijgen maatwerk geleverd.  
Omdat wij een kleine school zijn moet er goed nagedacht worden over welke vakken 
wij aan willen bieden. Schoolleiding wil hierover een open gesprek voeren. Hoe en 
met wie, wordt vervolgd. 
 
Inspectiebezoek 
Doel van het inspectiebezoek was om te controleren of de school doet wat zij belooft. 
Het verslag van de inspectie komt nog. Wat hen o.a. opviel was dat de sfeer tussen 
docenten en leerlingen en leerlingen onderling zo prettig was.  
 
 
Actiepunt:  
Schoolleiding zal een voorstel doen met wie zij en in welke vorm zij gesprekken gaat 
voeren over vakkenaanbod op deze school.  
 
Rondvraag 
DB: Is er lood in onze waterleidingen 
SN: Nee 
TC: Per wanneer kunnen wij in de participatie ruimte  
SN: Je kan er in. Je moet dit bij de administratie boeken.  
NK: Voor het VWO geldt dat je alleen maar Natuurkunde mag kiezen als je voor 
Wiskunde B een 7 staat, is deze regel gehandhaafd in V5? 
SN: Ga ik uitzoeken. 
 
Uiterlijk 19.00 uur vervolg vergadering 
 
Bijzonderheden uit ouder- en leerlingenraad en GMR 
 
Ouderraad 
Neen 
 
Leerlingenraad 
Neen 
 
GMR 



De GMR heeft het bestuur positief geadviseerd dat Esprit in samenwerking met 
andere scholen innovatief techniekonderwijs gaat onderzoeken.Er is 8 miljoen vanuit 
gemeente en overheid hiervoor beschikbaar gesteld. Men heeft een locatie in 
Amsterdam Noord op het oog. 
Omdat BAPO wordt uitgefaseerd is de vraag aan het bestuur wat zij doen op het 
gebied van vitaliteitsbeleid. De gesprekken hierover worden gevoerd 
Vanuit de gemeente is er een heel pakket aan maatregelen gekomen om gebrek aan 
docenten op te vangen.  
 
Rondvraag 
MK: wiskunde helemaal ingevuld, 
DG: ja. 
 
Instemmingsstukken 
geen 
 
Volgende vergadering 
16 april 2020 
 
 


