Medezeggenschapsraad Praktijkschool
de Rijzert
Notulen Vergadering op:12-12-2012
Tijd: 19.00uur – 21.00uur
Aanwezig:
Chris Stoof
Lenard Weber
Jan Willem Kuipers
Annemiek Bekkers
Cees Dirks

Rol:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ouder

Afwezig:
Michel Smith

Vergaderschema 2012/2013
- 17-09-2012
12-12-2012
04-03-2013 (bestuur)
29-05-2013
- 30-10-2012
24-01-2013 (begroting met Huub en dhr. Sinnema)
16-04-2013
Nr.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
6.1

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
Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen
Vorige notulen bespreken:
-Graag in de notulen de vergaderdata vermelden
-De aanpassingen zijn gemaakt in het jaarplan, Chris heeft
akkoord gegeven namens ons op vraag van Huub. Dit is
niet volgens de gemaakte afspraken. Chris zal dit niet
meer doen zonder overleg met andere MR leden.

Actie

Notulen zijn vastgesteld.
Ingekomen stukken
Agendapunten
Schoolzorgplan:
-1.6 Voorstel: Mentoren in de bovenbouw vertellen in het
eerste contactmoment aan ouders dat de zorg in de
bovenbouw anders is dan in de onderbouw. Dit wordt

Annemiek

Annemiek

opgenomen in het format voor de eerste oudercontacten
door mentor coördinator.
-In de jaarplanner van de MR wordt de evaluatie van het
schoolzorgplan opgenomen. December.
-De Mr ziet toch graag helderheid in de trainingen: door
wie worden ze wanneer gegeven.

6.2

6.3

6.6

7.
8.

Akkoord
Vertrouwenspersoon:
-7 leerlingen die hulp hebben gevraagd. Wat zegt 7 op een
totaal van 260 leerlingen?
- De Mr vraagt zich af of de vertrouwenspersonen
gevonden worden door leerlingen?
-Is er verschil tussen de toegankelijkheid van Judy en
Barry?
Doen we als school genoeg om de vertrouwenspersonen
zichtbaar te maken?
Stukken niet of te laat aangeleverd:
In de afgelopen periode hebben we vooral met Kees te
maken gehad. Hij levert spullen op tijd aan en hij houdt
zich aan gemaakte afspraken.
Bij Huub blijkt dat deze afspraken niet goed te werken. Hij
houdt zich er niet aan, levert spullen te laat aan, gegevens
kloppen niet. Chris heeft Huub hierop aangesproken.
Terugkoppeling vragen MR naar MT:
In de afgelopen periode hebben we vooral met Kees te
maken gehad. Hij levert spullen op tijd aan en hij houdt
zich aan gemaakte afspraken.
Bij Huub blijkt dat deze afspraken niet goed te werken. Hij
houdt zich er niet aan, levert spullen te laat aan, gegevens
kloppen niet.
Rondvraag
Sluiting:
Volgende vergadering 24 januari 2013, begroting met dhr.
Sinnema en Huub.
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