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18-04-2016
21-06-2016

07-08-2016 uit eten MR
Nr.

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

Status

6.

Agendapunten

Voorzitter

6.1

Begroting 2016 reactie MT
- het antwoord op vraag 1 is dezelfde
als de vraag. Komt terug.
- We willen graag een uitwerking
hiervan en een planmatige aanpak
voor de aankomende jaren.
- Wat is er gedaan met de €2500,- Jubileum bedrag klopt niet en ook
het onderhoud klopt niet. Wederom
geen antwoord op de vraag.
- Antwoord op de koffieautomaat is
een beetje flauw.
- Graag onze penningmeester
betrekken bij opstelling en tweede
keer toelichting door directeur.

Chris

Reactie

6.2

Evaluatie jaarplan 2015/2016:
Chris
-fijn dat we zo'n uitgebreide evaluatie
van het jaarplan hebben.
-2016 werkgroep klopt
-strategisch klopt.
-1.4 voorbarig.
- 4. 19 april
- Wat voor gevolgen heeft het niet
aanwezig zijn van een coördinator?
- Wat is überhaupt de functie?
- Als we het zon belangrijke functie
vinden waarom is die nog niet
ingevuld?
- Missen we niet ICT kennis op school.
- Vinger aan de pols rondom ICT.
- Ri&e wanneer komt die?
- Taakbeleid ligt vast maar wordt niet
gevolgd. Hoe kan dit?
- Ook punt 11 is er nog niet?
- Inventarisatie is even stopgezet,
wanneer wordt dit weer opgestart.
- Wanneer zijn we tevreden houden
we als leidraad bij de eindevaluatie.

Reactie

6.3

Ziekteverzuim (SMT)
- het valt ons op dat er veel oop ziek
zijn, is er onderzocht hoe dit komt? Dit
is overigens niet uit dit stuk op te
merken.

Reactie

Chris

7.

Rondvraag

Voorzitter

8.

Sluiting

Voorzitter

