1.
Opening
De vergadering wordt geopend om 19.30 uur. Een speciaal welkom aan de aanwezige
leden van de Raad van Toezicht.
2.
Vaststellen van de agenda
Het gesprek met de Raad van Toezicht wordt naar voren gehaald. Vervolgens
wordt de agenda vastgesteld.
Gesprek met de Raad van Toezicht
De heer Markvoort is sinds kort mevrouw Van der Kwast opgevolgd als voorzitter. Hij
neemt het woord en start een gesprek over samenwerking.
De samenwerking met CSG Reggesteyn en met het Alma College komt aan de orde.
De samenwerking tussen de verschillende VMBO-vestigingen van het Noordik waren
enigszins losgelaten maar inmiddels wordt de samenwerking van Vriezenveen en
Vroomshoop weer aangehaald tussen de verschillende secties.
3.

Verslag vergadering 20 september 2021 Het verslag wordt
vastgesteld en goedgekeurd.

4.
Ingekomen stukken:
Er is een ingekomen stuk; een mail met bijlage van Jeroen Karsten.
5.
Uit de oudergeleding
Er zijn geen punten uit de oudergeleding.
6.
Uit de leerling geleding
Er zijn geen punten uit de leerling geleding.
7.
Mededelingen van de Bestuurder
De nieuwe coronamaatregelen worden morgen gepresenteerd, op dit moment kan er
nog niets over worden gezegd.
Vergaderingen met meerdere personen en buitenlandse reizen zal op een later tijdstip
naar worden gekeken.
8. Onderwijsontwikkelingen: Ontwikkelingen Alma College Dit
punt komt later aan de orde.
Men vraagt i.v.m. de tijdelijke verhuizing van de Vestiging Van Renneslaan naar de
tijdelijke locatie voor de onderbouw. Dit zal in verband met de verbouwing van de
huidige locatie op korte termijn plaatsvinden en er is nog niets over bekend.
Ook vraagt men om de lessentabel, deze zou afgelopen dinsdag worden gepresenteerd.
Dit is tot op heden nog niet gebeurd en men vraagt openheid van zaken.
9. PTA Alma College
Dit punt is reeds behandeld via de mail.

10. PTA MAVO 3 & 4 Noordik Lyceum
Ook dit punt is behandeld via de mail.
Voor het volgende schooljaar dient rekenen in de PTA’s te worden opgenomen. Sander
wijst er op dat geen enkele toets Nederlands herkansbaar is terwijl dat bij de andere
vestigingen wel het geval is, ook bij het Alma College.
11. Addendum onderwijstijd
De sportdagen worden verplichte dagen voor de leerlingen.
12. Concept vakantieregeling VO schooljaar 2022-2023
Alles is landelijk vastgelegd behalve de meivakantie. De meivakantie is voor een week
vastgesteld de overige dagen zijn vrij in te vullen.
13. Lesvrije dagen 2021-2022
Inge geeft aan dat de lesvrije dagen voor het eerst in de MR wordt ingebracht.
14. Reglement, facilitering en kruisjeslijst BBMR Alma College
Inge geeft een korte toelichting op de totstandkoming van dit reglement. Zij geeft aan
dat het een mooi resultaat is geworden.
Men geeft aan dat de voorkeur uitgaat naar een andere invulling van voorzitter en
secretaris.
15. Rondvraag met de Bestuurder
Men geeft aan dat de taakverdeling op Het Noordik in het Noordik Model bestaat uit 19
klokuren voor lessen – 17 voor alle voorbereiding en uitwerktijd en 4 uur aan taakuren.
In het 80-40 model is meer behoefte aan Noordik Plus-uren.
Er worden momenteel structurele uren incidenteel ingezet.
De bestuurder wordt gevraagd om hier toezicht op te houden, zij geeft aan dat er wordt
geëvalueerd.
Er wordt gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de notitie recuperatie. De bestuurder
geeft aan dat de notitie op 9 november aan de orde zal komen, de notitie wijkt niet af
van de CAO.
16. Gesprek met de Raad van Toezicht
Dit punt is aan het begin van de vergadering aan de orde geweest.
17. Rondvraag
Men vraagt naar de ontwikkelingen over de directeur in Vriezenveen die aan het eind
van het kalenderjaar zal vertrekken, per 1 januari 2022 zal hij elders aan het werk
gaan.
De bestuurder vertelt dat er op dit moment nog niets duidelijk is, zij kan hier op dit
moment geen mededelingen over doen.
Eline vraagt om de identiteit van de school in stand te houden.

Stemming:
Addendum onderwijstijd
Het gaat om de geel gearceerde gedeeltes.
Het 40-80 model wordt besproken, op het Noordik Lyceum zijn de leerlingen bezig met
een enquête.
Iedereen is voor.
Concept vakantieregeling VO schooljaar 2022-2023
Iedereen is voor, de vakantieregeling wordt aangenomen.
Lesvrije dagen 2021-2022
Iedereen is voor, de lesvrije dagen 2021-2022 worden aangenomen.
Reglement, facilitering en kruisjeslijst BBMR Alma College
Iedereen is voor, het reglement, facilitering en de kruisjeslijst worden aangenomen.
17. Sluiting
De vergadering wordt om 22:00 uur door de voorzitter gesloten.

