
  

 
1. Opening 
De vergadering wordt geopend om 19.10 uur.  

 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Verslag vergadering 31 mei 2021 
 
Punt 9 
De tekst bij punt 9 wordt gewijzigd in: Het personeel dat vanaf heden wordt aangenomen, kan maximaal 2 
jaar in dienst van het Noordik blijven, tenzij het een benoeming is op projectbasis dan kan het voor 4 jaar. 

 
4. Ingekomen stukken:  
Er zijn geen ingekomen stukken  

 
5. Uit de oudergeleding 
Er zijn geen vragen uit de oudergeleding. 

 
 

6. Uit de leerling geleding  
De leerlingenraad heeft een ongevraagd advies over werkweken van Het Noordik Lyceum 
gestuurd naar de voorzitter. De leerlingenraad stelt voor om een werkweek i.p.v. van 
activiteitenweek te organiseren.  
De leerlingenraad zal dit ook bij het management van Het Noordik Lyceum neerleggen, tevens 
zal de bestuurder het ongevraagde advies naar het management van Het Noordik Lyceum 
terugkoppelen. 
 
7. Mededelingen van de Bestuurder 
Er zijn op Het Noordik hele mooie examenresultaten behaald. 

 
8. Onderwijsontwikkelingen: Ontwikkelingen duurzaam vmbo Almelo 
De naam Alma College is gepubliceerd. 

 
9. Aanpassing lessentabel Vroomshoop (ter instemming) 
De directeur van de vestiging Vroomshoop geeft een toelichting op de aangepaste lessentabel. 
Deze aanpassingen aan de lessentabel geldt voor een jaar, volgend jaar zal er tijdig een nieuwe 
lessentabel aan de MR worden voorgelegd. 

 
10. Overgangsrichtlijnen mavo 2 vestiging Het Noordik Lyceum (ter instemming) 
De overgangsrichtlijnen mavo van de vestiging Het Noordik Lyceum zijn in lijn met de overige 
overgangsrichtlijnen. 
Bij vermelding op de site zal de naam van de vestiging worden toegevoegd. 
Er wordt gevraagd naar de officiële status van de dia-toetsen. 

 
11.PTA’s vestigingen Vriezenveen, Vroomshoop en Het Noordik Lyceum (ter instemming) 
Er volgt aan het begin van het komende schooljaar een aanvulling van de PTA’s van de mavo van 
Het Noordik Lyceum. 

 



  

12. Ouderbijdrage 2021-2022 (ter instemming oudergeleding) 
De school streeft ernaar om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. 
Gevraagd wordt om de bijdrage voor werkweken te verhogen, omdat de groepen kleiner 
worden en daardoor de prijzen per persoon stijgen. Ook wordt het steeds lastiger om een mooie 
werkweek te organiseren bij stijgende prijzen en gelijkblijvend budget.  
De bestuurder belooft dit in de toekomst mee te nemen in de besluitvorming. 

 
13. Eindversie Samenwerkingsovereenkomst duurzaam vmbo (ter advisering) 
Er is een addendum toegevoegd aan de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst duurzaam 
vmbo. 

 
14. NPO-plan (ter bespreking, volgt later ter instemming) 
Er wordt een toelichting gegeven op het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). De notitie inzet extra 
gelden 2021-2023 is zowel Noordikbreed als per vestiging opgezet. 

 
15. BBMR Alma College (aangeboden namens de stuurgroep duurzaam vmbo, de wijze van 
bespreking staat in de aanbiedingsbrief)  
De PMR-leden van de vestiging CR en de voorzitter zullen begin komend schooljaar namens het 
Noordik aanhaken. 
 
16. Rondvraag met de Bestuurder 
De voorzitter vindt het wenselijk dat op alle vestigingen de regels m.b.t recuperatieverloven op 
dezelfde manier worden gehanteerd.  
De bestuurder zal dit in het DO overleggen. 

 
Het proces m.b.t de formatie op de verschillende vestigingen zal volgend schooljaar anders  
worden ingestoken. 

 
Op de vestiging Vroomshoop zal een nieuwe lid voor de PMR worden gezocht. 
 
17.Rondvraag 
 
Aanpassing lessentabel Vroomshoop 
Bij aanpassingen aan stukken moeten wijzigingen duidelijk kenbaar gemaakt worden, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van extra kolommen of door wijzigingen te arceren. 
 
Bij de toevoeging van extra fondsen aan Noordik Plusuren zal in overleg met de PMR worden 
vastgesteld hoe dat bekostigd gaat worden. 
 
We stemmen in met de aanpassing van de lessentabel maar betreuren de gang van zaken ten 
zeerste. 
 
Overgangsrichtlijnen mavo 2 vestiging Het Noordik Lyceum 
Er wordt toegevoegd dat deze overgangsrichtlijnen worden getoetst of ze conform de andere 
vestigingen zijn. 
 
De status van de DIA toetsen moeten ook worden meegenomen in de PTA’s. Er wordt 
afgesproken om de DIA toetsen apart te agenderen het komende schooljaar. 



  

 
Met ruime meerderheid wordt ingestemd met de overgangsrichtlijnen. 
 
PTA’s vestigingen Vriezenveen, Vroomshoop en Noordik Lyceum 
De MR betreurt het ten zeerste dat de PTA’s van de mavo van Het Noordik Lyceum nog niet zijn 
aangeleverd. 
 
Unaniem wordt ingestemd met de PTA’s. 

 
Ouderbijdrage 2021-2022 
Alle ouders stemmen voor. 

 
 

Eindversie samenwerkingsovereenkomst duurzaam vmbo 
 
De MR geeft een positief advies. 
 
NPO-plan 
 
Het NPO plan komt het komend schooljaar terug op de agenda. 
 
BBMR Alma College 
 
Er wordt gevraagd de kruisjeslijst bij de ALB ter advisering neer te leggen.  
Aanvullend zal er een huishoudelijk reglement worden opgesteld door de BBMR. 
Dit stuk komt het komende schooljaar terug op de agenda. 

 
18.Sluiting 
De vergadering wordt om 21:10 uur gesloten. 
  


