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07-08-2016 uit eten MR
Nr.

Actiepunt

Actie

Vergadering MR
Praktijkschool de Rijzert
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Vorige notulen bespreken
5. Ingekomen stukken
6. Agendapunten
7. Rondvraag
8. Sluiting
1.

Opening

Voorzitter

2.

Vaststelling agenda

Voorzitter

3.

Mededelingen
- 14 juni 15.30uur overleg met het
bestuur
- Nieuwe adjunct wie van de MR?
Lenard.

Voorzitter

Status

4.

Vorige notulen bespreken
Vastgeste

Annemiek

5.

Ingekomen stukken

Secretaris

6.

Agendapunten

Voorzitter

6.1

Begroting 2016 terugkoppeling vragen. Chris
- uitleg van Huub is nu helder op het
punt van vervanging:
- Bedragen voor persoonlijk budget
zijn natte vingerwerk, MT ziet wel of
het toereikend is. MR vindt een
waarschuwing op zijn plek.
- Chris zet een onderzoek op om de
collega's te polsen op de
koffiekwaliteiten.
- Informatiebrochure in 2016 dus
check of dit gebeurt.

Reactie

6.2

Vakantierooster 16/17
- kunnen voor het einde van het
schooljaar de studiedagen en
trainingsdagen helder zijn
ingepland?
- Verder instemming

Instemming

Chris

6.3

Aanpak RIE
Chris
-de adjunct en veiligheidscoördinator
gaan het druk krijgen.
- Wij als MR willen meer dan een
vinkje bij afgerond
- preventiemedewerker hoe gaat dat
passen binnen taakbeleid
- 16 wat is Pago? En waar is die
bijlage?
- 3.2 niet alleen lokalen zijn smerig
ook aula is erg vies. Is een belangrijk
punt van aandacht.
- 3.3 punt 2 wat zijn die aanbevelingen
hebben wij niet ontvangen.
- 3.3 punt 5 werkschoenen worden
niet aangeschaft door school zie
schoolgids.
- 3.5 binnenklimaat. Nu eens een
serieus onderzoek naar het klimaat.
- 3.5 punt 4 wederom een bijlage die
niet is toegevoegd.
- 3.8 punt 1 waarom geen
maatregelen terwijl er een duidelijk
advies ligt. Bijlage komt niet overeen.
- Energiebronnen. Leidinggevende
ook hier veel adviezen en geen
maatregelen. Dit punt is al jaren een
terugkerend probleem.
- Hoe gaan we een halfjaarlijks plenair
overleg vormgeven?
- Betrokkenheid ook hier geen
maatregelen.
- Doe iets met de gegeven adviezen.
- Protocol rond het specifieke stuk in
de bijlage is niet helder voor
medewerkers.

Instemming

6.4

Lessentabel
- is maatwerk uur ook in lessentabel?
-ook in klas 5 en entree hebben1 x
opstarttijd, deze staan er niet in.
- De optelsommen komen niet
overeen, hoe kan dit?
- De pre pre entree lessen staan bij
leerjaar 5?
- Hoe willen we de maatwerkuren
invullen?
- Hoe kan het verschil tussen klas 5
en klas 5 entree zo groot zijn.

Chris

Instemming

6.5

Roosteruitgangspunten
- datum klopt niet?
- dik en schuingedrukte is nog niet
goed gekeurd, waarom wordt er niet
gereageerd op de vraag van de MR
hieromtrent?
- Tweede semester een uur minder
kan eruit.
- Max 10 maatwerk klas heeft voor
veel commotie gezorgd wat is het
antwoord van MT op de vraag van
de commissie 2016?
- B 5e jaars leerlingen doen geen pre
entree maar entree.
-

Chris

Instemming

7.

Rondvraag

Voorzitter

8.

Sluiting

Voorzitter

