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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

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen

4.

Vorige notulen bespreken
-financieel jaarverslag wordt door Chris opgepikt.
-cursus voor beginnende MR leden 13 november Lenard
en Artje kunnen hier naar toe. Ze laten dit voor het eind
van de week weten.
-vragen van Cees:
*VCA eind van semester inventarisatie voor diegene die wil
wordt de VCA aangeboden.

Annemiek

*eigenlijk wordt altijd gekeken naar de wens van leerlingen
wat cursus betreft. Electro wordt gegeven.
*Aka leerling krijgt niet meer begeleiding dan andere 5e
jaars. Ze zijn meer op school, dat is het enige verschil.
Vastgesteld
5.

Ingekomen stukken

6.

Agendapunten

6.1

Jaarplan 2013/2014
-de termen werkgroep en kwaliteitsgroep worden door
elkaar gebruikt.
-de doelen bij Nederlands en rekenen zijn korte termijn
doelen, we missen de toekomst visie. Wat als huidige
methode niet voldoet?
-onderwijsinhoud is erg vaag, we zijn benieuwd.
-competitie meter jammer dat dit pas in december wordt
ingevoerd.
-meerdere deadlines staan op 1 mei. Zorgen dat dit
gehaald wordt!!!
Taalfout, is DE rol en niet het rol.

6.2

Akkoord
met
volgende
aandachts
punten
Chris

Uitgangspunten voor meerjarenformatie
Chris
-Instemming van MR erg laat als dit deze week al wordt
gepresenteerd.
-Waaruit is het LC getal opgebouwd.
-Je kunt wel leerlingen in praktijkvakken erbij doen, maar
bij de theorielessen in de bovenbouw komen lessen voor
met maar 7 leerlingen. Daar kunnen we beter ook naar
kijken!
-Is het veilig? Is het wenselijk? Met zoveel leerlingen in een
praktijklessen.
- wat is het standpunt tav toa's als lesgevende. MR is van
mening: Toa mag geen les geven tenzij hij zijn
bevoegdheid haalt. Anders assistent van een bevoegde
docent.
- Wordt er effectief genoeg gewerkt bij de administratie?
- Wat is precies de functie van de conciërge?
- Veiligheidscoördinator is in zijn functie voor 1 dagdeel
per week, wat valt er onder deze functie? rest is
aulabeheerder.
- Systeembeheer en rooster is 1 geen ruimte?
- Gevoel dat er vooral bezuinigd met worden op O.P en
van O.O.P mag niets af.
- Onduidelijk verhaal over TOa's
- Wij zijn het niet eens met dit plan.

6.3

Stand van zaken m.b.t. Ondersteuningsplanraad (opr)
-Jan Jacobs is verkiesbaar, de MR is hier erg blij mee.

Chris

6.4

Werken met tablets
-uitgedeeld en formulieren ondertekend.

Chris

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

