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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
Vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken

6.

Agendapunten

6.1

Begroting
- Huub is aanwezig voor toelichting en zal daarbij ook
ingestuurde vragen beantwoorden.

Annemiek

-

Zie bijlage vragen aan Huub.

Administratiekosten moeten nog beantwoord worden, wij
willen graag een specificatie en waarom is ervoor gekozen
deze zo rigoureus te snoeien.
6.2

Uitgangspunten voor meerjarenformatie
- MT heeft een reactie gestuurd.
- Administratie wordt niet op bezuinigd, neemt werk
uit handen van een leerkracht. Management
ondersteuning wordt ook ingezet op de
administratie. Er is nu een nieuw systeem wat
efficiënter zou moeten zijn.
*Conclusie: Er wordt gekeken wat daar qua systematiek
handiger kan.
- Min aantal leerlingen theorielessen. Minstens 12 in
een theorieles. Meer is moeilijk realiseerbaar ivm
stage's en niveau groepen. Verschil in onderbouw
en bovenbouw blijft zo erg groot.
* Ouders vinden minimum aantal leerlingen prima.
-

AAV: Daar staat 1docent en 1 TOA. Vroeger
hetzelfde personeel, maar volle klas. Waarom bij
bezuiniging niet terug naar oude situatie?

* Gelijke monniken gelijke kappen
Tijdsbesparing in lessen kunnen gebruikt worden voor
kwaliteitscontrole.
-

Andere TOA, onder verantwoording van docent die
lesplan maakt, evalueert en bijstelt.
* TOA onder verantwoording, TOA mag maar 8 leerlingen.
Hierdoor zouden er bij de andere TOA geen 10 leerlingen
in de groep kunnen.
-

Stagebegeleiding, niet door dure LC maar door
goedkopere krachten.
Taakverdeling aansturing OOP, in het kader van de
efficiëntie.

6.3

Informatie over onderdelen van het schoolplan.
- Toelichting Huub
- Aantal zaken zijn nog niet uitgevoerd, maar hoop is
er dat alles behaald wordt. Maak een nieuwe
deadline zodat de "druk" blijft en zaken niet worden
doorgeschoven. Positief dat we een tussenstand
hebben gekregen.

Chris

6.4

Denominatie
- Kunnen wij instemmen met deze wijziging?

Chris

-

Gezien gemêleerde school, begrip. Maar pas het
beleid hieromtrent goed aan.
Instemming

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

