
Agenda MR vergadering 17 oktober 2019 

17.30 uur  Aanvang zonder schoolleiding  
18.00 uur  Met schoolleiding Schoolleiding 
 

Mondelinge informatie en updates over  
Goedkeuren notulen 26 september 
Financiën: prognose 2019 en concept-begroting  2020 (A) 
Update Ontwikkeltijd /taakbeleid 
Huiswerkbeleid 
Wat is het aanname beleid inzake uitzendbureau’s ( zie MR statuten en reglement 
art.18, punt 9). 
Bestemming oude docentenkamer. 
 

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, RJ, CF, DB, IC, AM, TP, NK, DG, MK,TC 
Afwezig:  
EvD 
 
Dirk heet iedereen welkom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Goedkeuren notulen 26 september 
Notulen goedgekeurd. 
 
Financiën: prognose 2019 en concept-begroting  2020 (A) 
Aan de concept- begroting wordt nog gewerkt, deze is nog niet vastgesteld Het 
streven is om deze in november klaar te hebben. De verwachting is dat de begroting 
op 0 uitkomt.  
De prognose 2019 is nog niet gemaakt door CB omdat de financiële afdeling een 
flinke achterstand heeft.  
De MR wil graag weten hoe de SL tegen het huidig aantal leerlingen van 698 
aankijkt.  
Het Cartesius heeft een capaciteit voor maximaal 750 leerlingen. Er zijn nu 698 
leerlingen, dit zijn er te weinig. Het idee om het aantal leerlingen aan te vullen met 
zij- instromers  heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dit jaar maar circa 8 
leerlingen. Volgend jaar willen we 3 Havo/VWO klassen en 3 VWO klassen 
aanbieden.  
 
Update Ontwikkeltijd /taakbeleid 
De eerste bijeenkomst met de ontwikkelgroep taakbeleid/ ontwikkeltijd is geweest. 
Op 24 november wordt het hele personeel geïnformeerd over de stand van zaken. 
Van tevoren wordt het voorstel met de MR gedeeld. 
 
Huiswerkbeleid 
Tijdens de kennismakingsavonden hebben de mentoren aandacht besteed aan het  
huiswerkbeleid. Er is hier geen aparte avond voor georganiseerd. Tijdens het ouder 
atelier wordt er een workshop over planning en werken met studiewijzers 
aangeboden. 
In het onderbouwteam is er een papieren studiewijzer aan de leerlingen uitgedeeld, 
deze is ook in magister te vinden. Vorige week is dit gecheckt, dit is bij de meeste 
vakken in orde. Door de onderbouwleerlingen worden er papieren agenda’s gebruikt. 
Het aanpassen van SO’s en toetsen in de digitale studiewijzer is nog niet optimaal. 
Leerlingen passen dit wel aan op hun papieren versie. Docenten moeten er op 
geattendeerd worden dat als in de digitale studiewijzer in Magister niet goed wordt 
aangegeven wanneer een toets of SO plaatsvindt,  dit veel stress bij de leerling thuis 
kan opleveren.  
Inzet-cijfers worden, met uitzondering van een paar vakken, niet meer gegeven.  
Er wordt een rubric ontwikkeld om in kaart te brengen hoe leerlingen zich tijdens de 
les gedragen. Tijdens rapportvergaderingen kan het gedrag van leerlingen worden 
besproken. 
Er is een document waarin per klas de toetsen staan. Het zou wenselijk zijn als dit 
document, niet alleen voor de klassenvertegenwoordigers maar ook voor ouders en 
leerlingen te zien is.  
 
Wat is het aanname beleid inzake uitzendbureaus (zie MR statuten en 
reglement art.18, punt 9) 



Het aannamebeleid van het Cartesius is erop gericht dat de medewerkers een 
afspiegeling vormen van onze leerlingpopulatie en dat er diversiteit is qua leeftijd, 
gender en culturele afkomst. Door het lerarentekort is lukt dit niet altijd. Het Cartesius 
werkt liever niet met uitzendbureaus omdat dit geen stabiliteit in het lerarenbestand 
oplevert.  
 
Bestemming oude docentenkamer 
De bestemming van de oude docentenkamer is nog niet ingevuld. Vanwege het lage 
plafond is het niet geschikt om er een lokaal van te maken. Ook zal het geen chill 
ruimte voor de eindexamenklassen worden, dit omdat eerder is gebleken dat dit niet 
werkt. Ideeën voor de bestemming zijn welkom. De leerlingenraad neemt hierover 
contact op met de SL. 
 
Rondvraag 
AM wanneer is de nieuwe schoolgids er?  
SN Deze staat op de site, de opmerkingen zijn verwerkt, ook zijn er nieuwe foto’s 
geplaatst.  
MK De ouderraad heeft ideeën hoe zij zich tijdens de Open dag wil profileren.  
SN Wij staan hier open voor   
TP Verkiezing MR. Je kan meerdere keren je stem uitbrengen. Deze manier van 
stemmen is fraudegevoelig.  
SN Dit is inderdaad een probleem maar moeilijk op te lossen. 
CF Taal naar keuze, hoe staat het daarmee.  
SN Helaas hebben scholen en het bestuur van Esprit moeten besluiten hier niet 
meer mee door te gaan. 
DB Frans afschaffen met  als argument dat we taal naar keuze hebben geldt nu dus 
niet meer. Er is iets anders voorgespiegeld dat wat er nu gebeurt.  
Heeft het consequenties voor leerlingen die eraan gebonden zijn. 
SN Er zijn geen valse beloftes gedaan maar het verdient geen schoonheidsprijs dat 
we na twee jaar stoppen met dit project.  
 
 
Einde vergadering. 
 
Bijzonderheden uit ouder- en leerlingenraad en GMR  
 
Ouderraad 
Er is een nieuw lid toegetreden. 
 
Leerlingenraad 
Geen bijzonderheden 
 
GMR 
DvZ heeft kaderbrief en  bestuursformatieplan naar de MR leden gestuurd. Dit  vormt 
de basis voor de begroting van Esprit.  
Het bestuur verwacht dat het komende jaar de begroting krap zal zijn, dit zal in de 
toekomst ook invloed hebben op onze school.  
Twee jaar lang is er sprake geweest van dat Esprit met VOVA scholengroep ( MBO 
en VO) zou samenwerken.  Deze samenwerking gaat niet door. 



 
 
Rondvraag 
TC Schoolgids : punten die zij heeft aangedragen  zijn niet uit de schoolgids gehaald. 
(Bijvoorbeeld stukje over de leerlingenraad). 
 
 
Einde vergadering 
Volgende vergadering 12 december i.p.v.  21 november 


