Medezeggenschapsraad Praktijkschool
de Rijzert
Notulen Vergadering op: 28 juni 2016
Tijd: 19.00uur – 21.00uur

Aanwezig:
Chris Stoof
Lenard Weber
Pim van Lamoen
Annemiek Bekkers
Lisette Beks
Artje van Hemert

Rol:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ouder
Ouder

Vergaderschema 2015/2016
- 06-10-2015
20-01-2016
- 07-12-2015
10-03-2016

Afwezig:

18-04-2016
28-06-2016

07-08-2016 uit eten MR
Nr.

Actiepunt
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

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen
- 14 juni 15.30uur overleg met het
bestuur

Actie

Status

4.

Vorige notulen bespreken:
Vastgesteld datum aanpassen

Annemiek

5.

Ingekomen stukken

6.

Agendapunten

6.1

Rie reactie (mondelinge toelichting K
Chris
Jacobs):
- planning wordt in september
opnieuw aangeleverd. Twee zieke
collegae zijn weer aan het werk
waardoor de planning weer gevolgd
kan worden vanaf september.
- Uitgaan bij afgerond dat de te nemen
maatregelen zijn genomen.
- Takenpakket van
veiligheidscoördinator is een erg vol
pakket, is dit haalbaar? IOM met
veiligheidscoördinator zal Kees de
spreiding van het aulabeheer
bespreken zodat er structuur
ontstaat.
- Collegae zijn tevreden met de
oplossingen.
- Schoonmaak gebouw, aula blijft een
bende. Surveillance blijft een kritisch
punt.
- Beheersmaatregelen, dichte
schoenen ipv werkschoenen.
- Kort door de bocht opmerking, door
de structurele maatregelen proberen
ze dit aan te pakken. Sommige
zaken zal in reactie niet op papier
kunnen.

6.2

Jaarplan 15/16 reactie:
- we wachten het nieuwe jaarplan af.

6.3

Lessentabel:
- cijfers kloppen nu wel.opstarttijd tijd
kloppen niet 5 x 25 = 100??
Mentormaatwerktijd is onduidelijk,
extra uitleg voor collegae.

Chris

6.4

Ziekteverzuim:
- nog steeds zorgelijke cijfers.

Chris

Voorzitter

6.5

Schoolgids:
Chris
- werkgroep 2016 komt niet terug in de
schoolgids, bijv. maatwerkklas.
- Tussen haakjes IOP, beter is "mijn
plan"
- In entree stuk toetsen voluit
schrijven.
- Rapporten, mijn plan gesprekken ipv
IOP gesprek.
- Leerlingenbegeleiding ook mijn plan.
- Sociale vaardigheden,zin bij leefstijl
klopt niet, en twee maal daarnaast.
- Coaching, sociaal emotionele
begeleidt staat niet genoemd.
- Bijlage, bij commissie van onderzoek
en begeleiding, 2 x Pim van Lamoen,
hoeft niet.
- Vacature adjunct mag weg.
- Hoe zit het met de representatieve
brochures, die we hebben
besproken?

6.6

Formatieplan 16/19:
Chris
- interim adjunct, staat nu op papier tot
2019??
- Stagebegeleiding, Pascale staat niet
benoemd.
- Waar komt oude adjunct terug en
wat voor gevolgen heeft dit op de
wachtkamer.
- Er gaan mensen weg en er komen
meer mensen binnen, hoe kunnen
we krimpen?

7.

Rondvraag

Voorzitter

8.

Sluiting

Voorzitter

