Medezeggenschapsraad Praktijkschool
de Rijzert
Notulen Vergadering op: 06 oktober 2015
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
21-06-2016

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

4.

Vorige notulen bespreken

Actie

Status

5.

Ingekomen stukken

6.

Agendapunten

6.1

Schoolgids 2015/2016:
-Te laat binnen. En toch gepubliceerd
tegen de regels!
- lettertypes en opmaak vormen
- Les 1 is opstart. In gids is les 1 les 2.
- Stagemodellen, AAV voorbereidende
stage?
- Oriënterende stage:het vakken pakket
bestaat.
- Meerdere feesten per jaar, alleen
gala. Typefout daarmee ipv darmee.
- Alle leerlingen introductie niet alleen Chris
klas 1.
- Bij schoolaanbod, wordt Entree
genoemd. Maar niet verder uitgelegd.
- Lessentabel klopt niet qua benaming.
En opstarttijd aantal klopt niet. Dit
hebben we vaker aangegeven maar is
niets mee gedaan.
- Hoe zit het met het maatwerkuur?
- MR aantal klopt niet wij hebben geen
leerling geleding. mr@rijzert.nl niet via
administratie.
- Indeling oudercomite klopt niet.
- Leerlingenraad ligt op zijn gat. Chris
pikt dit op.
- Dagevaluatie bestaat niet meer.
- Aan het begin van het schooljaar vindt
er een gesprek plaats met ouders, niet
alle ouders worden uitgenodigd op
school.
- We missen pestprotocol. Psycholoog
gaat de school verlaten.
- Toelatingsprocedure
kennismakingsgesprek taalfout.
- Roc hebben we niet meer mee van
doen samenwerkingsverband.
- Nieuwe uitstroom al bekend?
- Commissie van onderzoek,
orthopedagoog, Pim ontbreekt en
schoolarts is nieuw.
- Nieuwe telefoonregeling. En gouden
afspraken benoemen. En rookverbod.
- Verzuim bij te laat komen wordt 2 x
benoemd overbodig.

Instemming

6.2

Jaarverslag MR 2014/2015
- goed gekeurd

Annemiek
plaatsing
website.

Advies

6.3

Werk/ Jaarplan MR 2015/2016
- goed gekeurd

Annemiek
plaatsing
website.

Advies

6.4

OPR samenwerkingsverband
-rekening houdend met onze doelgroep
kunnen we de leerachterstanden niet
altijd wegwerken. Als aanvulling op dit
stuk zodat ouders niet de verkeerde
verwachtingen krijgen.

Chris koppelt dit Advies
terug naar Jan
tijdens overleg
leerlingenzorg.

7.

Rondvraag
Niets

8.

Sluiting

