
 

Medezeggenschapsraad  

CSG Het Noordik 
 

 

Datum : 8 februari 

Tijd  :  19.30 uur 

 

 

1. Opening  

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.   

  

2. Vaststellen van de agenda  

I.v.m. ziekte van de bestuurder vervallen agendapunten 8, 9 en 11.   

In plaats hiervan zal de directeur van de vestiging Lyceum vragen beantwoorden 

over punt 10.  

  

3. Verslag vergadering 25 januari 2021   

Inhoudelijk/naar aanleiding van: geen opmerkingen.   

  

4. Ingekomen stukken  

-  

  

5. Uit de oudergeleding  

-  

  

6. Uit de leerlinggeleding  

-  

  

7. Mededelingen van de Bestuurder  

-    

8. Onderwijsontwikkelingen: ontwikkelingen duurzaam vmbo  

-    

9. Onderwijsmodel vestiging Vroomshoop (informatief, instemmingsvraag en 

onderliggende stukken volgen)  Teruggetrokken  

 

10. Onderwijsmodel vestiging Noordikslaan (ter instemming)  

  

Op donderdag 11 februari 2021 werd een extra PMR vergadering ingelast. In deze 

vergadering zijn vragen en berekeningen in het onderwijsmodel toegelicht.  

  

Vragen aan de directeur over onderwijsmodel Noordikslaan (Noordik Lyceum)  

  

Hoe wordt gewaarborgd op de vestiging NL (maar ook op andere vestigingen) dat 

leerlingen voldoen aan de voor hun vastgestelde onderwijstijd?  

- Deze gegevens zullen per klas meetbaar worden gemaakt en gemonitord volgens 

de richtlijnen van de inspectie, het exacte systeem hiervoor moet nog nader 

worden uitgewerkt. Vanuit kwaliteitszorg is al wel in samenwerking met de 



 

roostermakers een protocol opgesteld waardoor deze informatie makkelijk uit het 

roosterprogramma is op te halen.  

    

- Probleem sectie LO: status?   

De onderwijstijd voor het vak LO wordt wel behaald in het nieuwe model, door 

organisatie van bijvoorbeeld sportdagen en toernooien naast de reguliere lessen 

mee te tellen. De sectie LO is uitgenodigd om hierover mee te denken, hier is 

echter niet op gereageerd. Wel hebben zij de KVLO ingeschakeld. De KVLO 

schijnt contact te hebben opgenomen met de onderwijsinspectie. Aangezien op 

veel scholen dezelfde problematiek speelt i.v.m. flexibilisering van de roosters, 

wil de inspectie het probleem voorleggen aan het ministerie van OC en W. Vanuit 

de directie is er alle bereidheid om samen met de sectie LO in gesprek te gaan.   

  

- Gelijktijdige pauzes voor de onder- en bovenbouw, is dat wel wenselijk?  In het 

nieuwe onderwijsmodel model is het roostertechnisch onmogelijk om gescheiden 

pauzes te behouden. Daarom is er in de vernieuwbouw rekening gehouden met 

het feit dat er op verschillende plekken in de school gepauzeerd moet kunnen 

worden door leerlingen, niet alleen in de kantine maar ook in de aula en 

verschillende vleugels van de school. De vestigingsdirectie zal de leerlingenraad 

(Student Voice) betrekken in beslissingen hierover. Er is een overgangsperiode 

van vier maanden tussen het invoeren van het nieuwe roostermodel en de 

afronding van de verbouwing, hiervoor zal een tussenoplossing gezocht moeten 

worden.    

  

 

Onderwijsmodel Noordikslaan:   

Samenvatting opmerkingen MR  

- De communicatie met het docententeam over de ontwikkelingen is sterk 

verbeterd.  

- Er is een goede evaluatieprocedure toegevoegd waarbij docenten aan de 

voorkant betrokken zullen worden.   

- Er is een verdeeldheid onder de docenten, er zijn voor- en tegenstanders.  Over 

het algemeen lijken de onderbouwdocenten de voorkeur te geven aan invulling 

met mentor-/contacturen, de bovenbouwdocenten lijken meer belangstelling te 

hebben voor de invulling van keuzeuren.   

- Het beleidsstuk zelf is inhoudelijk onder de maat.   

- Scholing voor docenten o.g.v. coaching/mentoraat is zeer belangrijk.  LMR  

- Gezamenlijke pauzes hebben niet de voorkeur.   

- Er bestaat een sterkte twijfel over een gedegen invulling van de mentor- 

contactmomenten.  

- Er is niets gedaan met bepaalde suggesties zoals het toevoegen van bepaalde 

opties op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in het keuzeaanbod (zoals 

EHBO lessen).   

  

  



 

11. Rondvraag met de bestuurder  

-  

  

12. Rondvraag  

- Leerlingen hebben geklaagd over de nieuwe website. Zo is er bijvoorbeeld geen 

toegang meer tot Magister en e-mail. De leerlingenraad van de vestiging NL 

stuurt hierover een mail.   

  

- Er wordt opnieuw gesproken over de lengte van de online lessen. Dit varieert per 

vestiging. Lessen van 45 minuten (vestiging NL) zijn te lang en niet in het belang 

van leerlingen en docenten. Op de vestiging VV duren de lessen een half uur, 

online en fysiek. Dit levert erg weinig concrete lestijd op.   

Agenderen PMR – bestuurder.    

  

13. Besluiten  

 
  

   

14. Sluiting  

De vergadering wordt gesloten rond 21u.   

 

  


