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Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris
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Cees Dirks
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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:
vastgesteld
Ingekomen stukken
Agendapunten
Jaarverslag + Jaarrekening 2012 (Huub aanwezig voor
vragen):
-Huub geeft uitleg over het jaarverslag en de jaarrekening.
Vooral punt 4 resultaten zijn belangrijk:
*er is een financieel verlies maar deze is minder groot dan
verwacht, de cijfers van 1 oktober worden afgewacht
waarna er opnieuw een beleid kan worden gemaakt
rondom personeel. Zoals het er nu uitziet zullen de
eventuele vacatures niet worden opgevuld. Een sociaal
plan zal niet worden goedgekeurd omdat de financiële
situatie van de school nog positief is.
-De mr stemt in met de cijfers

Actie
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Chris

6.2

6.3

6.4

7.

8.

Evaluatie jaarplan 2012/2013:
-De MR is teleurgesteld in de behaalde doelen, er is bijna
niets gebeurt. Wat wel in gang is gezet komt in het nieuwe
jaarplan niet meer terug.
Jaarplan 2013/2014:
-het jaarplan is een stuk waar het personeel door
gemotiveerd en gestimuleerd dient te worden. In dit
jaarplan staan geen concrete doelen. Sommige doelen die
erin staan zijn nog van dit schooljaar. Daarnaast staat er
niet duidelijk vermeld wat er van de kwaliteitsgroep
Nederlands en rekenen, de belangrijkst geachte pijlers van
de school, verwacht wordt.
De MR wil een afspraak met het voltallige MT om het
jaarplan te concretiseren, we gaan hiermee niet akkoord.
Verkiezingen nieuw MR-lid ouders:
-Chris heeft van Cees Dirks een naam doorgekregen van
een ouder, die mogelijk geïnteresseerd is in de MR. Chris
zal voor de vakantie contact opnemen met hem.
Rondvraag:
De Mr neemt de leerlingenraad over, ten eerste omdat hier
niets mee is gebeurt het afgelopen jaar en ten tweede
omdat dit bij de MR hoort.
Sluiting

Chris

Chris

Chris

Chris
Lenard

