
  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Opening 

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend.  
 

2. Vaststellen agenda 
Er zijn geen aanvullende agendapunten. 
 

3. Verslag vergadering 9-12-2019 
- 
 

4. Ingekomen stukken 
- 
 

5. Uit de oudergeleding 
- 
 

6. Uit de leerlinggeleding 
-  

 
7. Mededelingen van de bestuurder 

• De definitieve rapportages n.a.v. de inspectiebezoeken zijn ontvangen. 
• We zijn inmiddels officieel opleidingsschool Partnerschap 2.  
• T.b.v. de tussenevaluatie is er vorige week een bezoek gebracht aan de 

vestiging C. van Renneslaan. De vestigingen Vriezenveen en Noordikslaan 
volgen nog.  

 
8. Ontwikkelingen duurzaam vmbo Almelo 

-  
 

9. Onderwijstijd (presentatie) 
Presentatie wordt bijgevoegd bij eerstvolgende uitnodiging voor de MR-
vergadering.  
 

10. Noordikmodel docent (ter instemming van de PMR) 
De PMR heeft voorafgaand aan deze vergadering al ingestemd met het 
nieuwe model. 
 

11. Overgangsrichtlijnen mavo-havo Noordikslaan (ter instemming) 
Vanwege de start van de mavo op de vestiging Noordikslaan zijn de 
overgangsrichtlijnen opnieuw bekeken en aangepast.  
 

NOTULEN 
 



  
 
 

 
 

 

12. Vestiging Noordikslaan, onderwijsmodel (presentatie) 
We worden bijgepraat over de stand van zaken v.w.b. het onderwijsmodel op 
de vestiging Noordikslaan. Enkele steekwoorden hierbij zijn: 
• Van 50 naar 40 minuten les 
• Ruimte voor coaching & keuzemogelijkheden 
 
 

13. Vestiging Vriezenveen, onderwijsmodel (evaluatie & vooruitblik) 
Aan de hand van een sheet worden we bijgepraat over de ervaringen tot nu 
toe met het nieuwe onderwijsmodel in leerjaar 1. Alle nieuwe onderdelen 
komen daarbij aan bod en worden enquêtes onder leerlingen, ouders en 
collega’s geëvalueerd. Enkele bevindingen die nu al gedeeld werden zijn: 
• Bij lessen van 30 minuten heeft de docent veel start- en 

contactmomenten per dag. Combinatie van een 30 en 45 minutenrooster 
op 1 vestiging is niet wenselijk. 

• Coaches willen graag gezamenlijk de coaching-uren verzorgen.  
• Masterclasses: tot de herfstvakantie niet buiten de school. 
• 2 overlegmomenten van de coaches kan terug naar 1, maar dan langer. 
• Leerlingen ervaren een device als handig, maar leren het liefst uit een 

boek. 
 

14. Rondvraag met de bestuurder 
 

Op de vraag of er al meer bekend is over het fiets/leaseplan is het antwoord 
dat onze huidige werkkostenregeling aantrekkelijker is. 
De voorzitter geeft aan dat er voor belangstellenden een afspraak gemaakt 
wordt om de begroting 2020 te bespreken op het stafbureau.  
 

15. Rondvraag 
Naast de mogelijkheden die de (P)MR-leden hebben om scholingen te volgen 
bij bv. de AOB, is er ook een mogelijkheid voor leerlingen om een LAKS-cursus 
te volgen. 
 
 

16. Sluiting  
De vergaderingen wordt gesloten rond 22.00 uur.  
 
 

17. Besluiten 
3 februari Noordikmodel docent Instemming PMR 
3 februari Overgangsrichtlijnen mavo-havo NL Instemming MR 
 


