MR notulen 13 maart 2017.
Aanwezig: Yvonne (deels), Mirjam Ooijevaar (IB op uitnodiging), Carola, Jordy, , Marjon, Liset en Niels
(notulist)
Afwezig: Danielle
Mirjam geeft een verhelderende presentatie over kwaliteitszorg.
Kern is dat het Oplossingsgericht werken langzaam wordt vervangen door Handelsgericht werken.
Hierbij wordt ook niet alleen op cijfers gemonitord maar ook op progressie van de leerling gedurende
de gehele doorlopen schoolperiode. Ook de onderwijsinspectie gaat hierin mee. Zie bijlage voor
verdere informatie.
Yvonne gaat nog of de grafiek van de leerling in Parnassys kan.
Met de presentatie zijn agendapunten 8, 10 en 12 behandeld.

2) Ingekomend stukken
Marjon vraagt het cursusaanbod bij GMR na.
Met betrekking tot de convenanten sport en cultuur en het plan duurzaamheid. Geeft de MR aan dit
door te willen schuiven naar het volgend schooljaar. De impact is momenteel te groot om dit goed op
te pakken.
3) Mededelingen
De oudergeleding van de MR heeft een gesprek gehad met de Raad van Toezicht en daar hun zorgen
geuit aangaande de onrustige situatie die momenteel tussen de directie en het college van bestuur
heerst.
4) geen mededelingen vanuit de directie.
5) Acties vorig overleg
Niels schrijft nog een stuk voor de nieuwsbrief over de nieuwe speerpunten van de MR (het
communicatieplan en kwaliteitsplan).
6) Uitslag referendum
De conceptbrief over de uitslag wordt vastgesteld met de toevoeging dat voor vragen de directeur
benaderd kan worden en de namen van de MR-leden. Yvonne stuurt de brief deze week uit.
Niels vraagt in de aankomende GMR vergadering naar de aanpak van de St Maarten school waar het
referendum positief is verlopen.
7) Financiën
De begrotingen van voor 2017 voor St Joseph en de bovenschoolse van het Atrium zijn reeds
vastgesteld. De MR heeft hierin geen inzage in gehad. Niels en Marjon zullen in de MR van 20 maart
vragen stellen over het procesverloop hiervan.
9) Communicatieplan
Liset, Danielle en Niels maken nog een vervolg afspraak om de laatste wijzigingen door te voeren.
11) terugkoppeling GMR
Jordy geeft uitleg over de laatste GMR vergadering waarbij vooral het IPB is behandeld en de
personeelsgeleding daar in maart naar waarschijnlijkheid gevraagd zal worden in te stemmen. Jordy
geeft aan dat er mogelijk nog wel wat cao conflicten zijn. Daarnaast wordt er onderzocht of er fusie

mogelijkheden zijn om van de Atrium scholen, brede scholen te kunnen maken. Hierbij worden
gesprekken gevoerd met diverse organisaties zoals stichting kinderopvang Langendijk.
13) Rondvraag
Geen

