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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
Ingekomen stukken
Agendapunten
MR jaarverslag 2011/2012:
Deze wordt goedgekeurd en is definitief.
Annemiek zorgt dat deze op de site wordt geplaatst.
MR Werkplan 2012:
Het doel van de MR wordt aangepast naar: Het doel van
de MR is met ouders, het schoolteam en directie een
klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg
te scheppen en in stand te houden.
Onze grote zorg blijft of we via de website de ouders van
de leerlingen bereiken. Chris vraagt dit aan Kees Jacobs.
In november gaan we als MR een begroting maken.
Werkplan wordt goedgekeurd en door Chris naar het
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bestuur gestuurd en door Annemiek op de website
geplaatst.
Huishoudelijk reglement MR:
Goedgekeurd.
Statuut MR:
Deze wordt niet besproken omdat deze bij het bestuur ligt
ter goedkeuring.
Schoolzorgplan 2012/2013:
Pag.4: 1.2 Missie en visie is nog niet aangepast.
Pag.6: 1.6.5 kennismakingsavond er is niet voor alle
leerjaren een kennismakingsavond.
Pag.7: 1.6.8 sova training loopt niet goed, er zou een vast
moment in het jaar moeten zijn dat de training start, er is
nu geen terugkoppeling naar mentoren als een cursus niet
doorgaat. Meer planmatig werken met een groep trainers
die elkaar kunnen vervangen. Bij de opsomming van klasoverstijgende trainingen missen we de ART training.
Pag. 13: 2.3.3 neemt de mentoren coördinator of de
zorgcoördinator hiervoor het initiatief.
Pag. 14: 2.4 wat is de zorgscan en het planetenspel?

Chris
Annemiek

Cees geeft als feedback dat het schoolzorgplan erg gericht
is op de onderbouw, de bovenbouw wordt niet benoemd.
Komt er een speciaal zorgplan voor de bovenbouw? In de
onderbouw worden de leerlingen erg aan de hand
meegenomen, in de bovenbouw worden ze losgelaten.
Ook de stage wordt niet benoemd in het plan.
Chris koppelt onze bevindingen terug naar Pim
Voorstellen zichtbaar opstellen bestuur
Hoe kan het bestuur zich meer zichtbaar maken binnen de
school?
Kerstborrel, schoolverlateravond, open dag en bekendheid
via de digitale schoolgids. Annemiek doet dit voorstel aan
het personeel.
Rondvraag
Lenard: B.C.A.P.C. afspraken wanneer het bcapc wordt
ingevuld en er zorg voor dragen dat het dan ook in de
computer staat. Annemiek vraagt dit na bij Kees.
Annemiek: De aanwezigheid bij de vergaderingen van de
MR zijn niet vrijblijvend, belangrijk dat iedereen op de
vergadering komt.
Chris: Cees heeft wat vragen voor de rondvraag gemeld
bij Chris, deze komen volgende keer terug zodat Cees ze
kan verhelderen.
Bij vragen of opmerking benader Chris.
Sluiting
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