MR vergadering 006-11072017
Aanwezig:

Hans Verschoor, Carla de Haas, Bas Hofstede, Léon Schaaf, Ruud Vos,
Jan Karel Buijink, Corine Kramer, Thien Nguyen,
Michael Idema, Joost Polderman, Erik Jan Meppe, Carolien van Diepen,
Carolien van Daalen, Okke Greven, Casper Slagter,
Afwezig m.k. Carolien van Diepen, Frank Beers, Henk van der Leek,
Notulist: Léon Schaaf
1. Opening en vaststelling agenda.
Er worden geen wijzigingen voorgesteld voor de agenda.
2. Concept verslag MR vergadering 005-230517
Het verslag wordt vastgesteld.
Opmerkingen n.a.v. het verslag:
 Er wordt afgesproken het korte verslag zoals dat naar het personeel via de
nieuwsbrief gestuurd wordt ook naar de ouders en leerlingen van de MR te sturen.
 Carla de Haas schetst kort de procedure voor de benoeming van de twee leden van
de RvT. De voorzitter komt op een reguliere zetel, het nieuwe lid komt op een zetel
waarvoor de oudergeleding voordrachtsrecht heeft. Ruud Vos en Corinne Kramer
blijven lid van de BAC. De profielen en de profielmix Raad van Toezicht Atlas
College, zoals deze zijn opgesteld door een extern bureau worden naar de MR-leden
gestuurd en gevraagd hierop te reageren voor 18 juli naar Carla de Haas.
 De beoogd kandidaat voor de adviseursfunctie Kwaliteit en Onderwijs heeft zich
teruggetrokken. Er volgt een nieuwe wervingsprocedure.
 Er zijn inmiddels twee nieuwe adviseurs P&O benoemd.
 Het locatiejaarplan en formatieplan van het ASC wordt in oktober aan de MR
voorgelegd.
 Het Atlas College heeft Randstad ingezet voor de begeleiding en de re-integratie van
ontslagen personeel. Dit is een proef en zal binnenkort worden geëvalueerd.
 Gevraagd wordt door het CvB de vergadering van 12 december te verschuiven naar
19 december.
 Voor het nieuwe contract dat afgesloten wordt met een ARBO-dienst zal aan de MR
om instemming gevraagd worden.
3. Mededelingen/update
1. Pilot inspectie.
a. Het traject wordt binnenkort afgesloten. Het is een voor beide partijen een
leerzaam traject geweest. Het heeft achteraf gezien meer energie en tijd
gekost dan was voorzien. Het resultaat voor het Atlas College is goed. Er
wordt een rapport gepubliceerd waar alle partijen zich in kunnen vinden.
2. Resultaten examens
a. Het Atlas College heeft prima examenresultaten behaald. 94 % is geslaagd.
Daar waar de resultaten zijn tegengevallen wordt een nadere analyse gedaan.
3. Offerteronde nieuwe Arboarts
a. Er zijn verschillende offertes uitgebracht. De MR zal om instemming gevraagd
worden.
4. Traject besturingsfilosofie en professioneel statuut
a. Na de zomervakantie zal door de kerndirectie hiermee een start gemaakt
worden. De bestaande stukken zijn achterhaald en zullen worden herzien.
5. Leerlingenstatuut

a. Het leerlingenstatuut wordt tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Thien
Nguyen en Casper Slagter, de leerlingvertegenwoordiging in de MR, melden
zich hiervoor aan. Carla de Haas zal de commissie na de zomervakantie bij
elkaar roepen.
4. Strategisch beleid
1. Locatiejaar-/formatieplannen
De voltallige MR heeft haar instemming gegeven aan de locatiejaarplannen en de
PMR aan de formatieplannen van de verschillende locaties.
Er worden enkele kanttekeningen gemaakt:
 In niet alle plannen wordt er een uitsplitsing gemaakt van de OOP-formatie.
 Hans Verschoor zegt toe dat bij de definitieve vaststelling in oktober de
ontbrekende gegevens er zijn. De PMR leden wordt verzocht dit tijdig te
bespreken met de LD.
 Hans Verschoor zegt toe dat deze gegevens ook in de concept plannen in de
toekomst direct vermeld worden.
 Gevraagd wordt of er ook gekeken wordt naar de verhouding tussen OP en
OOP op de verschillende locaties. Dit vindt plaats o.a. door de controller en
besproken in de KD.
 In geen van de plannen staat iets over de professionalisering van het OOP.
Afgesproken wordt dat volgend jaar hier aandacht aan besteed wordt.
2. Klokkenluidersregeling
 In afwachting van een regionale aanpak voor West-Friesland omtrent het
vaststelling van een integriteitscommissie in het kader van de
klokkenluidersregeling heeft de MR ingestemd met het voorstel zoals dat door
de VO-raad is opgesteld en door het Atlas College gehanteerd zal worden.
Verdere invulling zal in het schooljaar 2017-2018 plaatsvinden. Carla de Haas
zegt toe uit te zoeken wie bepaalt of er is sprake is van een bonafide of
malafide melding van een misstand.
3. Convenant Nieuwkomers VO
 De MR heeft een positief advies gegeven aan het Convenant Nieuwkomers
VO. De MR is verheugd dat dit onderwerp door de verschillende West-Friese
scholen op deze wijze uitgevoerd wordt.
5. Financieel beleid
1. Materiele begrotingen
 De materiele begrotingen van de locaties hebben een positief advies
gekregen van de MR.
Gevraagd wordt of er ook hierbij gestuurd wordt op bezuinigingen of op
duurzaamheid.
6. Besluitenlijst CvB
Hier zijn geen opmerkingen, vragen over.
7. Onderwijs en kwaliteit
1. Wijziging lessen tabel schooljaar 2017-2018
 De lessentabellen van de locaties SG Newton, SG De triade, OSG en
Copernicus zijn op detail gewijzigd en hebben van de MR een positief advies
gekregen
2. Schoolgids
 De schoolgidsen zullen in de toekomst aan de MR voorgelegd worden en de
ouders/leerlingen zal om instemming gevraagd worden. Voor komend
schooljaar kan dat niet meer, maar er wordt nu wel gevraagd om instemming
te verlenen aan twee paragrafen die opgenomen worden in de schoolgids van

2017-2018. In de nieuwe schoolgidsen zijn twee paragrafen extra
opgenomen. Het betreft afspraken over de maximale verblijfsduur in het VO
Atlas College en afspraken omtrent foto- en filmopnames van leerlingen. De
ouder/leerling-geleding van de MR stemt hiermee in.
 Er wordt gevraagd om ook te kijken naar een regeling omtrent het gebruik van
film/foto-opnames die leerlingen maken van personeel, gevraagd en
ongevraagd, op de scholen. Daarnaast ook het verzoek om een verwijzing
naar de klokkenluidersregeling op te nemen in de schoolgids.
3. Wijziging bevorderings- en determinatienormen CSG
 De MR heeft instemming verleend voor een wijziging van de bevorderings- en
determinatienormen van het Copernicus.
 Inhoudelijk maakt de MR geen opmerkingen. De MR vraagt zich wel af of het
stuk voor iedereen en met name voor ouders/leerlingen een duidelijk stuk is.
De MR vraagt hier aandacht voor.
 Thien Nguyen vraagt zich af waarom CKV nu op het CSG een andere lading
krijgt dan op het OSG.
8. Personeel & Organisatie
1. Benoeming adjunct-directeur onderwijs SG De Triade
 De MR heeft een positief advies gegeven over de benoeming van een
adjunct-directeur onderwijs op SG de Triade. De teamleider van de Triade,
mevrouw Jeanine Dijkstra zal deze functie gaan invullen. Er wordt binnen de
Triade geen nieuwe teamleider aangesteld.
9. Rondvraag en sluiting
 Aan het eind van de vergadering heeft de MR afscheid genomen van Joost
Polderman. Joost heeft 30 jaar deel uitgemaakt van de MR van het Atlas
College en de voorgangers van de fusieschool. De MR dankt Joost voor zijn
inzet en wenst hem een mooie toekomst tegemoet.
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