
  
  
  

           
 NOTULEN 
  

1. Opening  
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.   
Twee nieuwe MR leden worden welkom geheten. 
  

2. Vaststellen agenda  
Er zijn geen aanvullende agendapunten.  
  

3. Verslag van vergadering 2 november 2020 Notulen 
vorige keer:   
Geen wijzigingen / aanvullingen.  
  

4. Ingekomen stukken  
  
- Brief sectie lichamelijke oefening: kwestie zal door de directie worden 

opgepakt. Een afschrift van de reactie zal t.z.t. aan de MR verstrekt 
worden.   

- De notuliste heeft aangegeven te willen stoppen. Er zal worden 
uitgekeken naar een vervanger.   

   

5. Uit de oudergeleding - 
 Geen mededelingen.  
  

6. Uit de leerlinggeleding - 
 Geen mededelingen.   
  

7. Mededelingen van de 
bestuurder  
  
Kerstattentie voor personeelsleden  
De gebruikelijke kerstmarkt voor personeelsleden vervalt dit jaar i.v.m. 
Corona.  Er is daarom voor een kerstpakket gekozen als attentie.     
  
Corona  
Vanaf september 2020 zijn er in totaal 119 besmettingen gemeld op Het 
Noordik, binnen Almelo tot nu toe de school met de minste besmettingen. 
Inmiddels is door het kabinet besloten om de scholen te sluiten m.i.v. 
woensdag 16 december 2020. Er zullen uitzonderingen gemaakt mogen 
worden, zoals bijvoorbeeld voor kwetsbare leerlingen en leerlingen in de 
examenklassen. Instructies hiervoor worden nog verstrekt.    
  
MR: op de vestiging CR was een behoorlijk hoge besmettingsgraad. Pius X 
college(in hetzelfde schoolgebouw) besloot de school te sluiten, Het 
Noordik deed dat niet. Dit zorgde voor een moeilijk uitlegbare situatie.   
  

8. Onderwijsontwikkelingen: ontwikkelingen duurzaam vmbo 
Almelo Inmiddels is besloten om verder te gaan als 
samenwerkingsovereenkomst. Alle uitgangspunten blijven staan. 
Een notitie hierover zal ter informatie verstrekt worden, met een 



toelichting over de deelbesluiten. In de constructie zal er een 
aparte bovenschoolse MR komen.   

  
9. Onderwijsontwikkeling thema ‘coaching en mentoraat’ Het thema 

is inmiddels in de PMR besproken.   
  
Vestiging Noordikslaan: tijd/aanbod voor keuzewerktijd is een 
aandachtspunt. Alles lijkt formatief te passen maar het aanbod te schraal.   
  
Vestiging Vriezenveen: het document is niet verassend voor het 
personeel, men werkt al met coaching. De discussie die nog moet worden 
gevoerd is niet inhoudelijk, maar over het ‘wegzetten’ in de lessen.   
  
Vestiging Vroomshoop: aandachtspunten zijn o.a. de taakomschrijving van 
de mentor en het faciliteren van tijd.   
  
De meningen lopen uiteen over het juiste moment voor het in stemming 
brengen van het taakbeleid in de MR, dit zal nog nader besproken 
worden.   

  
10. Aanvullingen/wijzigingen PTA’s Vroomshoop  

E.e.a. is een uitvloeisel van het zgn. corona-PTA, er is een extra 
keuzemogelijkheid voor leerlingen toegevoegd.   
  

11. Rondvraag met de bestuurder  
Vestiging NL: er is nu een 45 minuten rooster voor de online lessen. 
Tijdens de vorige lockdown waren het lessen van 35 minuten, waarom is 
dit aangepast? Bespreken met de vestigingsdirectie.   
  
Is de begroting klaar? Ja deze is klaar en goedgekeurd door de raad van 
toezicht. Het document en zal in de PMR en vervolgens in de MR 
ingebracht worden.   
  
Vacature communicatie/PR: procedure personeelsbeleid is niet gevolgd, 
er is een zorgplicht naar het OOP. Bij P&O zal navraag worden gedaan.   
  

12. Rondvraag  
Er zijn afwijkende lestijden op de verschillende vestigingen in de online 
roosters. Dit is erg lastig voor collega’s die les geven op verschillende 
vestigingen.    
  
Er zal een MR team aangemaakt worden in teams.   
  
De cursus van 16 december 2020 gaat niet door gezien de lockdown en is 
tot nader order opgeschort.  

  
  

13. Sluiting   
De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur.   
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