1.
Opening
De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.
2.
Vaststellen van de agenda
Punt 12 aanvulling PTA’s MAVO Noordik Lyceum wordt van de agenda gehaald, het
ingekomen stuk is nog niet helemaal compleet.
Toegevoegd wordt punt 12a aanvulling PTA’s HAVO/VWO Noordik Lyceum (ter
instemming)
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.
3.
Verslag vergadering 7 juli 2021
Pagina 3: Er wordt gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. overgangsrichtlijnen. De
bestuurder geeft hier een terugkoppeling op.
Het document m.b.t. de recuperatieverloven uit 2015/2016 zal worden aangepast. Op
dit moment wordt het huidige reglement toegepast.
4.
Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken
5.
Uit de oudergeleding
Er zijn geen punten uit de oudergeleding.

6.
Uit de leerling geleding
Vanuit de leerlinggeleding komt de vraag of de volgende MR vergadering van 1
november een week verplaatst kan worden i.v.m. de toetsweek. Dit wordt lastig omdat
de Raad van Bestuur voor deze vergadering is uitgenodigd.
7.
Mededelingen van de Bestuurder
Er is subsidie aangevraagd en toegezegd voor de samenwerking tussen Reggesteyn en
Het Noordik.
I.v.m. gewijzigde corona maatregelen is 1,5 meter afstand niet meer noodzakelijk en
zijn mondkapjes zijn vanaf volgende week op school niet meer verplicht.
Landelijk wordt gesproken over de invulling van de examens in 2022.
8.
Onderwijsontwikkelingen: Ontwikkelingen Alma College
De bestuurder geeft een toelichting over de onderwijsontwikkelingen en de stand van
zaken.
9.
Jaarrekening
Pag. 22; Er is een vraag over het aantal niet bevoegde docenten op de vestiging
Vriezenveen.
De voorztitter geeft aan dat er een duidelijke jaarrekening wordt opgesteld en geeft
hiervoor zijn complimenten.
10. Examenreglement (ter instemming) Het
examenreglement is Noordikbreed.

Er zijn geen vragen m.b.t. het examenreglement.
11. PTA’s CR leerjaar 4 examenjaar 2022 (ter instemming) 11a. PTA’s Alma
College (ter instemming)
Men mist het PTA van het rekenen bij CR en bij het Alma college, dit betreft de
leerlingen die geen wiskunde in het pakket hebben.
Deze is naar de secretaris gestuurd en dit wordt toegevoegd.
Vanuit de oudergeleding komt de vraag of er in het vervolg duidelijker kan worden
aangegeven wat er is gewijzigd in stukken.
12. PTA’s MAVO Noordik Lyceum (ter instemming)
Dit ingebrachte stuk is weer ingetrokken vanwege het missen van de juiste en complete
informatie.
12a Wijzigingen PTA’s HAVO/VWO Noordik Lyceum (ter instemming)
Er zijn twee aanvullingen, er zijn geen vragen over deze aanvulling.
13. NPO jaarplannen (ter instemming)
Inge geeft een korte toelichting op de NPO jaarplannen. Per vestiging bestaan
verschillende behoeftes en worden de gelden verschillend ingezet.
14. Reglement en kruisjeslijst BBMR Alma College (onder voorbehoud) Inge
geeft aan dat de BBMR van het Alma College start per 1 november.
15. Rondvraag met de Bestuurder
Men vraagt of de werkdruk m.b.t het nieuwe onderwijsmodel al is besproken. De
bestuurder gaat dit inbrengen in het directie overleg.
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag met de Bestuurder.
16. Rondvraag
Examenreglement Het Noordik – punt 10 Iedereen
gaat akkoord.
PTA’s CR leerjaar 4, examenjaar 2022 (ter instemming) – punt 11
PTA’s Alma College – punt 11a
Iedereen gaat akkoord met als toevoeging dat het rekenen wordt toegevoegd. Dit
geldt ook voor de PTA’s van het Alma college met dezelfde toevoeging.
Aanvulling PTA’s HAVO/VWO Noordik Lyceum (ter instemming) – punt 12A
Iedereen gaat akkoord.
NPO jaarplannen (ter instemming) – punt 13
Iedereen gaat akkoord
De leerlingen van Het Noordik Lyceum hebben overleg gehad met de vestigingsdirecteur
en er wordt alsnog geprobeerd werkweken te organiseren.

Voor de opvolging vanuit de vestiging Vroomshoop hebben zich bij vestiging
Vroomshoop 1 collega gemeld.
17. Sluiting
Paulien wordt bedankt voor de toegevoegde waarde in de MR de afgelopen jaren.
De vergadering wordt om 21:15 uur gesloten.

