Notulen vergadering MR
Datum: 23 – 1 – 2017
Aanwezig: D. de Wit, Y. Zeegers, L. Dekker, N. Smit, C. Dekker, J. Hof, M. Berkhout.
Opening en mededelingen:
 Notulen worden bij toerbeurt gemaakt. De volgende vergadering zal Niels notuleren.
Ingekomen post:
 Verbeterplan groep 8 2016-2017
 Schoolontwikkeling 2016 (november)
 Internetprotocol + begeleidend schrijven
 Stand van zaken aanvullende zorg (Mirjam gaat extra werken)
 Groepsoverzicht format /nieuwsbrief Atrium
 Communicatieplan december 2016
Actie: Officieel verzoek aan Yvonne om een definitieve meerjarenbegroting toe te sturen.
Actie: Jordy stuurt PPO-Begroting én gewone begroting door naar alle MR-leden
Mededelingen:
 Opheffingsnorm wanneer het leerlingaantal 3 jaar onder de norm is -> mail van Yvonne
St. Joseph zit op 155 leerlingen, 1e jaar onder de norm. Er zal nog Atrium beleid moeten
komen hoe hier mee om te gaan.
 De brief over het referendum verandering van schooltijden wordt nog aangepast door
Yvonne en naar de MR-leden gestuurd.
 Splitsen groep 1/2 wordt in een ouderochtend op 25-1-2017 uitgelegd, moet nog een plan
geschreven worden over hoe en wat.
Actiepunten vorig overleg:
 Methode gebonden toetsen worden samen met de Cito geanalyseerd, vóór 9 februari 2017
 Yvonne gaat de groepsindeling alvast voorbereiden voor de volgende vergadering (20 maart )
 Punt 1, Jordy stuurt cursusaanbod door
 Punt 4, Yvon zet veiligheidsplan op de website, check door Daniëlle
 Punt 6, terugkoppeling GMR inzake IPB blijft staan / SharePoint is geregeld
 Punt 7, boven schoolse begroting nog niet gehad
 Punt 8, ICT protocol op website is geregeld
Terugkoppeling GMR:
 IPB besproken, wordt in stukken gehakt en geschreven en in juni komt het ter beoordeling /
instemming
 Atrium wil gaan fuseren met Stichting Kinderopvang Langedijk en Blauwe Loper om een
brede school te worden en er wordt de GMR om toestemming gevraagd op het moment als
de plannen concreter zijn.
Speerpunten:
 Het communicatie plan is nu afgestemd aan het communicatie plan voor de school. Er zal
nog wat aan worden gewerkt om vooral ook nog de MR communicatie te benadrukken.
 Kwaliteitsplan (citotoetsen en methode gebonden toetsen). De MR gaat i.o.m. Yvon kijken of
de methode gebonden toetsen inzichtelijk gemaakt moeten worden voor ouders zonder al te

veel administratieve handelingen. Sociale vaardigheden (Zien) evaluatie via Yvon naar MR.
Evaluatie nadat groep 8 naar VO is gegaan op agenda voor volgende vergadering.
Actie: Evaluatie groep 8 naar VO op agenda voor volgende vergadering
De volgende MR-vergadering is op 20 maart en Niels zal dan notuleren.
Einde vergadering.
Notulist: Marjon Berkhout

