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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
Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen:
Michel Smith heeft aangegeven te weinig tijd te hebben
Chris
voor de MR. Hij gaat stoppen aan het einde van het
schooljaar. De verkiezing voor een nieuwe ouder wordt
door de PMR opgestart
Vorige notulen bespreken
Ingekomen stukken
Agendapunten
Begroting 2013 en meerjarenbegroting:
*Jaarbegroting 2013
 Status medewerker die een voorstel heeft gekregen
om eerder te stoppen?
 De MR vindt de kosten voor extern personeel erg
hoog.
 De MR vindt het belangrijk dat de begroting voor het
beloningsbeleid als losse post benoemd moet
worden in de begroting zodat er zich komt op wat er














uitgegeven aan beloningen.
De MR zou graag zien dat er een schriftelijke
toelichting bij de begroting komt over welke kosten
onder welke post vallen. Het wordt nu mondeling
uitgelegd, wat erg prettig is, maar dat is voor “leken”
niet voldoende.
De begroting voor ouderbijdrage is nu €0,-?
Op de begroting staan nu schoonmaakkosten en
tuinonderhoud, waarom kijken we niet wat we hier
samen met leerlingen in kunnen doen zodat dit in
eigen beheer komt? Dit is voor leerlingen
betekenisvol en het is kostenbesparend.
Begroting voor CKV stijgt en de begroting voor
andere uitjes wordt minder, waarom niet
omgekeerd? Leerlingen vinden de uitjes belangrijk
en de CKV minder belangrijk.
Repro kosten zijn veel te hoog, hier moeten we echt
op gaan letten.
Kabel kosten voor televisie? Volgens de MR wordt
er bijna geen tv meer gekeken. Alles gaat via
internet en digiborden. Dit is een mooi onderwerp
voor de leerlingenraad?
Wat is het verschil tussen deskundigenadvies en
extern personeel? Waarom staan deze bij
materieel?
De bijdragen aan derden waren in 2011 meer dan 1
miljoen, wij zouden graag een specificatie hiervan
zien?

*toelichting meerjaren begroting:
 Is besproken en helder

7.
8.

*meerjarenbegroting doem- en midden scenario:
 besproken
Rondvraag
Sluiting

