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19-06-2017
29-06-2017 uit eten MR

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

Voorzitter

4.

Vorige notulen bespreken:
- vastgesteld

Voorzitter

5.

Ingekomen stukken

Secretaris

6.

Agendapunten

Voorzitter

Status

6.1

Schoolplan reactie
Toelichting van de directeur:
- Dit voldoet aan de eisen van de
inspectie!
- Volgend jaarplan wordt duidelijk
gekoppeld aan schoolplan en
begroting.

Chris

Instemming

6.2

Onderwijstijd:
- wat is de verklaring van de getallen.
- Onduidelijk schema om te lezen. De
percentages zijn niet duidelijk.
- Hoe komt het dat de percentages op
dinsdag en donderdag zo hoog zijn?

Chris

Instemming

6.3

Tussenevaluatie jaarplan:
- Marap checken?
- Nieuwe afspraak mt-MR wordt
gemaakt door Anjo
- 1.6 communicatieplan blijft maar
uitgesteld worden, concrete nieuwe
datum? en waarom wordt dit
uitgesteld?
- 44 moet wel voor einde schooljaar
zijn vastgesteld
- Op basis waarvan is ons Sop
gemaakt?
- Bij wanneer zijn we tevreden bij
minder lesuitval is weinig concreet,
bijvoorbeeld welk percentage vorig
jaar en nu.
- En wat gebeurt er als we aan het
einde van het schooljaar niet
tevreden zijn?
- Bij consequenties missen we de
implementatie van het classificatie
systeem.

chris

Ter info

6.4

Schoolondersteuningsprofiel:
- is teruggekoppeld, wachten verdere
reactie af.

Chris

Ter info

6.4

Ziekteverzuim:
chris
- blijft hoog. Maar gelukkig wel
verlaagd.
- Is er werk gerelateerd
ziekteverzuim? Daar moet iets mee
maar komt niet duidelijk in smt.
- Als je ziek bent op niet werkdagen
telt dit dan mee in het ziekteverzuim?

7.

Rondvraag:
- nieuwe ouder voor de MR?
- Twee nieuwe voor
personeelsgeleding?

Voorzitter

8.

Sluiting

Voorzitter

Ter info

