Medezeggenschapsraad
CSG Het Noordik
Datum
Tijd

:
:

22 maart
19.30 uur

1. Opening
De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.
2. Vaststellen van de agenda Geen bijzonderheden.
3. Verslag vergadering 8 februari 2021 Geen opmerkingen.
4. Ingekomen stukken
5. Uit de oudergeleding
6. Uit de leerlinggeleding
7. Mededelingen van de Bestuurder/rondvraag met de bestuurder
Aanmeldingen: de cijfers zijn nog niet bekend, aanmelden kan nog tot april 2021.
Corona: iedereen (personeelsleden en leerlingen) doet zijn uiterste best om te
zorgen voor een zo goed mogelijke voortgang. De regering stelt speciale gelden
beschikbaar die ingezet kunnen worden voor extra handen in de klas of andere
aanvullende begeleiding(zoals examentraining). Daarnaast komt er geld beschikbaar
vanuit het ‘Nationaal programma voor het onderwijs’. Het is nog onduidelijk hoe dit
geld ingezet zal worden(er moet een plan voor worden ingediend). Als gevolg
hiervan zal er wellicht relatief laat duidelijkheid zijn over de formatie.
8. Onderwijsontwikkelingen: ontwikkelingen duurzaam vmbo
Concept samenwerkingsovereenkomst duurzaam VMBO Almelo
Het is een groot proces, er gebeurt ontzettend veel. Uiteindelijk worden drie scholen
één school, met één nieuwe naam en aan de achterkant drie besturen. Elk
personeelslid blijft bij zijn eigen bestuur in dienst. De operationeel directeur komt bij
een van de besturen in dienst en wordt gedetacheerd aan de andere besturen.
Opmerkingen MR:
- Bestuur staat omschreven als ‘overlegorgaan waarin partijen participeren’, dit
lijkt een vreemde constructie. - Hier zal navraag over worden gedaan.
- Aan wie legt Protestant Christelijk Onderwijs verantwoording af? Aan de Inspectie
van het Onderwijs.

-

Identiteit/zingeving: een speciale commissie geeft identiteit/zingeving vorm en
bewaakt de verschillende levensbeschouwelijke visies. Deze commissie valt
rechtstreeks onder het bestuur.

9. Samenwerking Reggesteijn / samenwerkingsovereenkomst:
Toelichting: er is overeenstemming nodig om een krimpsubsidie aan te kunnen
vragen (Gemeente Twenterand). De samenwerking is o.a. belangrijk om een goede
aantrekkelijke werkgever te blijven. Het betreft nadrukkelijk geen fusie maar een
samenwerking, met het subsidiegeld kan de al bestaande samenwerking krachtiger
neergezet worden.
10.Onderwijsmodel vestiging Vriezenveen (informatief, instemmingsvraag en
onderliggende stukken volgen)
Toelichting directeur vestiging Vriezenveen
Uitgangspunt: meer aandacht voor de leerlingen, meer verantwoordelijkheid bij de
leerlingen. Het docententeam en ouderklankgroep zijn op vele manieren betrokken
geweest bij de ontwikkelingen, in werkgroepen en in sectieoverleg.
- Coaching moet goed worden neergezet (externe scholing, op maat).
- Plusuren: uitdaging bieden voor de leerlingen naast begeleiding/verdieping.
- Norm onderwijstijd wordt gehaald door lessen uit de lessentabel aangevuld met
overige aanvullende onderwijsactiviteiten.
- De lessen zullen in het nieuwe model starten om 08.40 uur, met daaraan
voorafgaand tijd voor coaching.
Mentoraat weggezet in taakbeleid: in het huidige beleid staat er 40 uur voor. In het
nieuwe taakbeleid zal dat niet zo precies aangegeven worden.

11.Onderwijsmodel vestiging Vroomshoop (informatief,
instemmingsvraag en onderliggende stukken volgen)
Toelichting directeur vestiging Vroomshoop
Traject is twee jaar geleden ingezet. Uitgangspunt: veel aandacht voor coaching en
mentoraat en meer keuzemogelijkheden voor leerlingen.
Norm onderwijstijd: ruim behaald door een combinatie van lessentabel,
mentoraatsmomenten, verwerkingstijdmomenten en overige incidentele activiteiten.
Het eerste lesuur zal worden verlengd met 5 minuten.
- Mentoraat/coaching: drie uitgangspunten (studievaardigheden, interesses van de
leerling en sociaal emotionele ontwikkeling). Er zal gewerkt worden met zgn.
trialogen.
- Keuzeuren: vakgerelateerd, vakoverstijgend en leerlinggericht.
- Professionalisering: gekozen wordt voor passende didactiek(verschillende trainingen
staan benoemd in de notitie).

-

Vragen/opmerkingen MR:
Omschrijving LOB moet anders geformuleerd worden.
Wegzetten van individuele mentorgesprekken en groepsgesprekken: er zit verschil in
de wijze waarop per vestiging, waarom niet Noordikbreed op dezelfde manier?

12.Gewijzigde PTA’s Zie punt 16 (besluiten).
13.Begroting (ter advies, reeds eerder besproken) Zie punt 16
(besluiten).

13.c Advies samenwerkingsovereenkomst CSG Reggesteijn
Zie punt 16 (besluiten).
14.Rondvraag
Samenwerkingsovereenkomst duurzaam vmbo: Er komt een nieuwe MR structuur
voor duurzaam vmbo. Binnenkort is er weer een bijeenkomst met een delegatie van
de verschillende medezeggenschapsraden.
Planning MR vergaderingen: indien mogelijk volgend jaar graag rekening houden met
toetsweken (LMR).
Onderwijsmodellen: op de ene vestiging spreekt men over plusuren, op andere op
keuzeuren. Waarom geen Noordikbrede keuze maken?
Wens: het aanleveren van de onderliggende stukken tijdig voor de volgende
vergadering.
15.Besluiten

16.Sluiting
De vergadering wordt gesloten rond 21.40 uur.

