NOTULEN
1. Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
2. Vaststellen agenda Geen aanvullingen.
3. Verslag van vergadering 29 juni 2020
Geen opmerkingen.
4. Ingekomen stukken
5. Uit de oudergeleding
6. Uit de leerlinggeleding
-

7. Mededelingen van de bestuurder
Er wordt hard gewerkt aan de voortgang van het onderwijs op afstand en
de communicatie hierover.
Er is inmiddels een aantal met Corona geïnfecteerde collega’s (geweest).
De namen van deze collega’s worden niet bekend gemaakt. Hier is niet
iedereen het mee eens. Dit zal nader worden besproken in het speciale
Corona-overleg. Ook de registratie van Corona-gerelateerd absente
leerlingen in Magister zal daar nader aan de orde worden gesteld.
Voortgang onderwijsontwikkelingen CSG Het Noordik:
Er is een planning gemaakt waarbij het proces is ‘opgeknipt’ in een aantal
specifieke thema’s. Deze thema’s zullen worden toegelicht worden in de
PMR en vervolgens in de MR vergaderingen. Het complete plan zal ter
instemming in de MR worden beoordeeld op 8 februari 2021.
Deze planning heeft geleid tot een extra MR vergadering op 25-01-2021.
Op de derde dinsdag in september is er gestart met het ‘meenemen’ van
het personeel in het proces. De verdere communicatie zal via de
vestigingsdirecteuren verlopen.
Instemming taakbeleid: eerst moet er helderheid zijn over het
onderwijsmodel.

8. Onderwijsontwikkelingen: ontwikkelingen duurzaam vmbo Almelo Voor
de zomervakantie is de MR a.d.h.v. een powerpoint-presentatie
geïnformeerd over alle aspecten van het ontwikkelingsproces.
N.a.v. het krantenartikel in TC Tubantia zijn de ouders van de leerlingen
van de vestiging Van Renneslaan nader geïnformeerd over de
ontwikkelingsplannen.
Het Noordik heeft niet alleen te maken met een krimp in het
leerlingenaantal, sommige vestigingen hebben ook te maken met verlies
van het marktaandeel. Men is al langer bezig om hierop een antwoord te
vinden. De vorming van de vmbo campus is hier een voorbeeld van (door
samenwerking aanbod in stand houden) maar ook de verbouwing van de
Noordikslaan(kleiner schoolgebouw).
Om de precieze effecten en mogelijke oplossingen in kaart te brengen is
er een krimpsubsidie aangevraagd bij de gemeente Twenterand, in
samenwerking met Het Reggesteijn. Als de uitkomst van het onderzoek
perspectief biedt kan er een vervolgsubsidie worden aangevraagd. Er is
gekozen voor samenwerking met het Reggesteijn vanwege het
bestuurlijke bondgenootschap. Het onderzoek zal voor beide
scholengemeenschappen wel apart verricht worden.
9. Examenreglement en PTA’s
Vorig jaar is de aanscherping van het proces gepresenteerd in de MR, dit
jaar is men op dezelfde wijze te werk gegaan. Het examenreglement is
geactualiseerd. De wens om het proces naar voren te halen in het
schooljaar kon door Corona niet worden gerealiseerd.
De wijzigingen en aanvullingen in het examenreglement worden
doorgesproken. De regels en afspraken die in de PTA opleggers stonden
zijn eruit gehaald, het examenreglement is nu dekkend.
10. Wijzigingen overgangsrichtlijnen vestiging Noordikslaan
LMR: waarom is gekozen voor de opmerking ‘Het is op het gymnasium
niet mogelijk om de vakken Grieks en latijn vervroegd af te sluiten’? Dit
heeft te maken met samenstelling van de klassen/klassengrootte.
Daarnaast wil men het gymnasium goede levenskans bieden. De overgang
van klas 2 naar 3 wordt hiermee een beter overwogen keuze.
11. Benoeming preventiemedewerker
Besproken in de PMR.
12. Gewijzigd taakbeleid Besproken in de
PMR.
13. Beleid omtrent ontwikkelgesprekken
In PMR besproken. Het 45 minuten rooster gaat in na de herfstvakantie.

LMR: The student voice moet veranderd worden naar ‘Teach the teacher’,
dit is een aparte groep leerlingen van The student voice.
14. Rondvraag met de bestuurder
Alle scholen moeten eind december het online lesgeven op orde hebben
(aldus Paul Rosenmöller). Niet alle docenten zijn het hier mee eens! Dit
zal worden meegenomen naar het Corona overleg.
15. Rondvraag
Er zijn twee docenten die namens de vestiging VV in de MR willen
plaatsnemen. Hierover wordt gestemd.
Op 16 december 2020 is er studiedag voor scholing van MR leden,
onderwerp is toekomstgericht personeelsbeleid. Iedereen is uitgenodigd.
16. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur.
17.Besluiten
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