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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Verslag vergadering 22 maart 2021
Op pagina 2 geeft de bestuurder als aanvulling aan dat PC onderwijs alleen aan de
inspectie verantwoording aflegt.
Het verslag wordt vervolgens vastgelegd.
4.
-

Ingekomen stukken

5.
-

Uit de oudergeleding

6.
-

Uit de leerling geleding

7. Mededelingen van de bestuurder/rondvraag met de bestuurder
De bestuurder geeft aan dat er iemand wordt gezocht vanuit de oudergeleding van het
Noordik voor de OPR, dit is de MR van het samenwerkingsverband.
De voorzitter stuurt aan alle ouders uit de MR nadere informatie hierover, de ouder
hoeft niet per definitie uit de MR te komen.
Een positief verhaal naast alle krimp is dat er Noordikbreed meer aanmeldingen zijn
ontvangen dan geprognotiseerd.
Tijdelijke contracten worden op dit moment na twee jaar dienstverband, zoals wettelijk
is vastgelegd, niet omgezet in vaste contracten. Dit alles houdt verband met de te
verwachten krimp voor de komende jaren.
We ontvangen extra tijdelijke middelen in de vorm van NPO gelden (nationaal
programma onderwijs) en daarnaast zijn er STO (Sterk Techniek Onderwijs) gelden
beschikbaar.
Deze programma’s zijn o.a. voor het wegwerken van achterstanden in het onderwijs. Ze
lopen over 2 jaar af en i.v.m. deze tijdelijke inzet, zal op de vestigingen worden
bijgehouden wie is benoemd voor welke functie.

8. Onderwijsontwikkelingen: Ontwikkelingen duurzaam vmbo
Er wordt hard gewerkt aan de grote vernieuwbouw. De architect is geselecteerd.
Er is een nieuwe naam voor het duurzaam vmbo gekozen middels een verkiezing. Deze
naam zal op korte termijn worden gepubliceerd.
9. Procedure ‘gerede kandidaat’ duurzaam vmbo Almelo
Er komt één directeur die het duurzaam vmbo Almelo gaat aansturen. De bestuurder
geeft een korte uitleg over de procedure die is gevolgd.
De stuurgroep heeft binnen de huidige directeuren een geschikte kandidaat
aangedragen. Deze gerede kandidaat moet geschikt zijn om het geheel aan te sturen.
Vervolgens kijkt de commissie of er draagvlak is voor de geschikte kandidaat. Indien er
niet genoeg draagvlak is, zal er een externe kandidaat worden gezocht.
Ook bij het aanstellen van de teamleiders van het duurzaam vmbo zal in eerste
instantie worden gekeken naar de huidig zittende personeelsleden en de meest
geschikte kandidaten.
10. Onderwijsmodel vestiging Vroomshoop
De directeur van de vestiging Vroomshoop geeft een korte toelichting op het
onderwijsmodel. Hij geeft aan dat er een nulmeting zal worden gedaan. Hij geeft
daarnaast aan dat er draagvlak is gecreëerd is onder het personeel maar de uitkomst
daarvan is niet gedeeld.
Voor de sectie Frans blijft in het nieuwe model het aantal uren gelijk.
11. Onderwijsmodel vestiging Vriezenveen
De voorzitter complimenteert de directeur van de vestiging Vriezenveen dat er in korte
tijd veel werk is verzet om alles op tijd aan te leveren.
12. Rondvraag met de bestuurder
Vanuit de oudergeleding wordt aan de bestuurder gevraagd of op iedere vestiging
dezelfde term kan worden gebruikt, waarbij in Vriezenveen wordt gesproken over de
term plusuren en in Vroomshoop de term keuzeuren.
De bestuurder belooft om in het directieoverleg te proberen tot één naam te komen.
Daarnaast wordt gevraagd om Noordikbreed directieleden met een
onderwijsbevoegdheid voor de komende twee jaar mee te laten draaien. Dit in verband
met de toekomstige evaluatie en in het kader van een ruimer aanbod.
In het directieoverleg zal dit worden meegenomen.
Vanuit de MR wordt de bestuurder de vraag gesteld om op alle Noordikvestigingen de
aanvangstijd van de lessen op hetzelfde tijdstip te laten beginnen in verband met het
pendelen van docenten tussen de verschillende vestigingen.
In Vroomshoop ligt al een voorstel om de aanvangstijden gelijk te laten beginnen met
Het Noordik Lyceum.
Er zijn verder geen vragen voor de bestuurder.
Alle gasten worden bedankt voor de aanwezigheid en verlaten de vergadering.

