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Actiepunt
Vergadering MR Praktijkschool de Rijzert
Datum en tijd:30-10-2012 19.00 uur
Plaats:’s Hertogenbosch
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Vorige notulen bespreken
5. Ingekomen stukken
6. Agendapunten
7. Rondvraag
8. Sluiting
Opening
Vaststelling agenda: agenda punt jaarplan en schoolplan
wordt omgewisseld omdat het jaarplan een afgeleide is
van het schoolplan
Mededelingen
Vorige notulen bespreken: de notulen zijn vastgesteld
Ingekomen stukken
Agendapunten
Evaluatie jaarplan 2011-2012
-pag. 5 de toekomst van AKA is nog niet helder, zolang het
ROC nog geen duidelijkheid heeft gegeven kunnen we
hier geen definitieve uitspraken over doen.
-pag. 6 schrijffout in de eerste zin onder het kopje: het
bestaande zorgplan wordt aangepast aan de nieuwe
organisatie.

Actie

Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter
Annemiek
Secretaris
Voorzitter

-pag. 7 aangezien het werken in kernteams nog niet is
geëvalueerd kun je niet zeggen dat de doelen behaald
zijn.
6.2
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6.4

6.5
6.6

Jaarplan 2012-2013
-lay-out klopt niet
- schoolplan is nu te laat aangeleverd, voor het einde van
dit schooljaar moet het nieuwe jaarplan bij de MR zijn
-In het stuk wordt nog gesproken over IOP, nog niet mijn
plan.
-kopje onderwijs: voorzichtig en kritisch kijken naar
digitalisering
-Chris stuurt een pdf over het samenwerkingsverband
-3.2 De site is nog niet bijgewerkt wat betreft de
bevoegdheden en vakdocenten
-3.4 Nu staat bij het kopje wie het MT, heeft de
veiligheidscoördinator hier niet een rol in?
-5 We missen de leerling bij wanneer zijn we tevreden.
Schoolplan de Rijzert 2012-2016
-lay-out klopt niet, geen paginanummering, lettertype- en
grootte komen niet overeen.
-pag. 4 uitstroom monitor graag ter info naar de MR
-pag. 7 2.5 financiën blijven een zorg
-pag. 18 & 19 we missen de leerlingen, het gaat over
iedereen behalve de leerlingen
Bovenbouw (roosterzaken, onduidelijkheden,
communicatie
-een leerling zit soms lang thuis tussen twee stages, dit
heeft te maken met het beperkte aantal stageplaatsen in
bepaalde sectoren
- als een leerling helpt bij bijv. de spooktocht is het niet
voor alle docenten duidelijk dat ze de dag daarna de
eerste twee uur vrij hebben. Het is niet fijn als de leerling
daardoor ongeoorloofd afwezig wordt gemeld
-afspraken tussen de ouderraad en bovenbouw worden
niet altijd goed gecommuniceerd, kan de MR hierin een rol
spelen?
-Leerlingen krijgen in de bovenbouw ineens veel
verantwoordelijkheid, dit wordt niet gecommuniceerd naar
ouders
- Ouders weten niet dat veel informatie op de website
staat, hoe kunnen ouders dit weten? Mijn plan bespreking,
ouderraad?
- kunnen ouders een rol spelen bij het zoeken van een
stage?
Rooster
- er is veel lesuitval, dit wordt niet altijd opgevangen
Voorstellen zichtbaar opstellen bestuur
Voorstel dat er ligt wordt goedgekeurd
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Rondvraag
-Kerstpakketten voor de MR zijn geregeld
Sluiting

Voorzitter

