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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
De iPads zijn besteld.

4.

Vorige notulen bespreken
-vastgesteld

5.

Ingekomen stukken,
Cees heet vragen gestuurd welke als agendapunt
worden besproken

Annemie
k

6.

Agendapunten

6.1

MR jaarverslag 2012/2013

Chris

-het jaarverslag is een samenvatting, qua opzet is die
voldoende. Hij gaat naar het personeel en hij komt op
de site
6.2

MR Werkplan 2013
-Cees kan mogelijk 2 data niet aanwezig zijn.
-We laten de data voor nu zo staan. De data in het
werkplan zijn de deadlines voor aanlevering.
-Het MT heeft niets laten horen, dit betekend dat ze
akkoord zijn.
-Ouders geven aan dat de website niet gezien wordt,
hoe bereik je ouders? Het blijft een ingewikkeld
probleem, we komen hierop terug.

6.3

Financieel Jaarverslag MR
Ivm de ziekte van Jan-Willem is deze niet klaar, komt
terug.

6.4

Inventarisatie scholingsbehoefte MR
- vorig jaar is er een algemene cursus geweest voor
MR leden, aangezien dit erg leerzaam was stelt de
MR voor om Artje en Lenard deze cursus te laten
volgen.

6.5

Inventarisatie MR ouder
-Artje wil het graag een kans geven, maar kijkt het
nog even af.
-Chris biedt aan, dat hij bij de agenda voor volgende
keer uitleg geeft aan haar over de toegestuurde
stukken.

Chris

JanWillem

Chris

Chris

6.6

Vragen Cees Dirks
-waarom wordt er wel een cursus geregeld voor 1
leerling voeger, en niet voor 2 leerlingen
elektrotechniek?
-Cees ervaart verschil in begeleiding van AKA
leerlingen en niet AKA leerlingen.

7

Chris
vraagt dit
na bij Leo
Chris
vraagt na
bij
Francis

-Is Kies bewust verplicht of niet, niet alle mentoren
dragen hetzelfde uit.

Chris

-Krijgen VCA leerlingen die vorig jaar gezakt de
mogelijkheid om de cursus opnieuw te volgen?
Graag het antwoord zo spoedig mogelijk!

Chris

Rondvraag

