NOTULEN

1. Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullende agendapunten.
3. Verslag van vergadering 11 mei 2020
Inhoudelijk:
Punt 5 - Uit de oudergeleding:
toevoegen binnengekomen stuk (betreffende 40-80 rooster).
4. Ingekomen stukken
5. Uit de oudergeleding
-

6. Uit de leerlinggeleding
-

7. Mededelingen van de bestuurder
Momenteel werkt men hard aan de voorbereidingen voor de herstart op
2 juni 2020. Hiervoor is per vestiging een draaiboek gemaakt (deze zijn
onderling afgestemd). Het onderwijs op afstand zal in elk geval tot aan de
zomervakantie de norm blijven. De leerlingen komen 1 of 2 dagen per
week op school en volgen daarnaast onderwijs op afstand.
8. Onderwijsontwikkelingen: ontwikkelingen duurzaam vmbo Almelo
De haalbaarheidsfase wordt momenteel afgerond. Voor de zomervakantie
zal er een rapport verschijnen, dat rapport zal te zijner tijd nader
besproken worden in de MR.
9. Onderwijsontwikkelingen vestigingen:
Er wordt met elke geleding van de MR gesproken over de
onderwijsontwikkelingen. Zowel ouders, leerlingen als personeelsleden
zijn dezelfde mening toegedaan. De plannen van de vestiging CR zijn goed

voorbereid en onderbouwd, er is een gedegen plan neergezet waaraan
jaren van voorbereidingen aan vooraf zijn gegaan.
M.b.t. de plannen van de vestigingen NL, VH en VV wil de MR graag een
beter onderbouwde invulling van de plannen zien. Er is zorg over de
tijdsdruk die er is (mede ontstaan door de Corona crisis) voor docenten.
Hierdoor lijkt er te weinig tijd te zijn voor een goede voorbereiding en
scholing (coaching). De (voor)examenklassen lijken in het nadeel te zijn
door deze ontwikkelingen die voor hun op het laatste moment in hun
schoolcarriëre worden ingevoerd. Voor de vestiging Noordikslaan staat er
daarnaast nog een verbouwing op het programma.
10. Rondvraag met de bestuurder
11. Rondvraag
-

Terugkoppelen bestuurder: Formatieplannen voortaan aanleveren in
mei i.p.v. in oktober.

-

Vacature MR: Er gaat binnenkort met pensioen, hierdoor ontstaat een
vacature voor een personeelslid(VV). Gezien huidige ontwikkelingen
lijkt het raadzaam om deze na de zomervakantie uit te zetten.

Agenderen voor volgende vergadering:
- Manier van inbrengen van stukken (communicatie hierover).
- Evaluatietraject onderwijsontwikkelingen.
12. Besluiten

13. Sluiting
De vergadering wordt rond 22.30 uur gesloten.

