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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 13 december 2022 

 

Als aanvulling op de vorige notulen geeft de bestuurder aan dat de noodvoorziening voor 

de onderbouw van het Alma college vanwege kosten niet wordt gerealiseerd. 

 

De notulen van de vorige vergadering worden vervolgens goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken:  

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

  

5. Uit de oudergeleding 

 

Er worden geen punten ingebracht door de oudergeleding. 

 

6. Uit de leerling geleding  

 

Er worden geen punten ingebracht door de leerling geleding. 

 

7. Mededelingen van de Bestuurder 

 

Met betrekking tot het eindexamen 2022 zijn er wederom, in verband met corona, 

aangepaste regelingen. 

 

De nieuwe onderwijsmodellen worden onderzocht middels een enquête. De enquête is 

uitgezet naar ouders, leerlingen en personeel. 

 

8. Onderwijsontwikkelingen: Ontwikkelingen Alma College 

 

Met betrekking tot de huisvesting van het Alma College is er geen aannemer gevonden 

die de verbouwing op kan leveren vóór 1 augustus 2022. Er zal dus niet door alle 

leerlingen worden gestart op 1 augustus 2022 in het nieuwe gebouw van het Alma 

college. 



Het Alma College start een half jaar later in de vernieuwde huisvesting, dit is uitgebreid 

gecommuniceerd met alle betrokkenen. 

De bovenbouw blijft voorlopig in het nieuw Erasmus, de onderbouw van het Noordik en 

Pius blijft voorlopig in het huidige gebouw aan de Van Renneslaan. 

 

De inspectie heeft een bezoek gebracht aan het Alma College, zij waren zeer positief 

gestemd. 

 

Onderwerpen die betrekking hebben op het Alma College zullen in het vervolg bij de 

mededelingen van de bestuurder aan de orde komen. 

 

9. Begroting 2022 

 

Bestuurder geeft een korte inleiding. De meerjarenbegroting is een negatieve begroting, 

maar voorlopig is dit nog niet verontrustend. 

Deze negatieve begroting komt een deel door de korting op de bijdrage van de LWOO 

leerlingen. 

 

Er wordt zo min mogelijk bezuinigd op het personeel, dit zal alleen gebeuren als het 

nodig is in het kader van de krimp. 

 

Hoofd financiën, planning en control geeft vervolgens een uitgebreide toelichting op de 

begroting van 2022. 

 

10. Projectplan bestuurlijke samenwerking Het Noordik - Reggesteyn 

 

Dit verslag over de bestuurlijke samenwerking is gemaakt om toe te lichten hoe de 

bestuurlijke samenwerking de komende tijd wordt opgepakt. 

 

De leerlingentellingen in dit plan sluiten niet meer aan op de begroting van 2022, de 

cijfers zijn inmiddels in positieve zin bijgesteld. 

 

11. Vestiging Vroomshoop: wijziging overgangsrichtlijnen 

vmbo ’21-’22 

 

Met betrekking tot de wijziging overgangsrichtlijnen Vroomshoop is er een uitbreiding 

geweest van 12 naar 13 vakken. Deze uitbreiding van vakken betreft het vak natuur- 

scheikunde. 

 

Voordat de bestuurder de vergadering verlaat, wordt gevraagd naar de vorderingen met 

betrekking tot het ontwikkelingsplan OOP. De bestuurder geeft aan dat het 

ontwikkelingsplan voor het eind van het schooljaar afgerond zal zijn. 

 

12. Rondvraag 

 

Er zal een voorstel worden gedaan om het budget van de werkweken, excursies en 

evenementen te verhogen in verband de inflatie. Dit zal de volgende MR-vergadering 

worden geagendeerd. De voorzitter zorgt voor dit voorstel. 

 

Vanuit de ouder- en leerling geleding worden vragen gesteld over de eerder genoemde 

enquête. Onder andere een meetpunt wordt gemist, aangezien in de enquête het oude 

systeem niet aan de orde komt. Daarnaast zijn bij de leerlingen  

veel gesloten vragen. 



Ook wordt gesteld dat de coachuren voor examenklassen anders zou kunnen worden 

ingevuld. 

De voorzitter zorgt dat de enquête en mogelijk de resultaten de volgende vergadering op 

de agenda komt. 

 

13. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 21:00 uur de vergadering. 

 

Stemming 

Begroting 2022 

Iedereen geeft een positief advies op de begroting. 

 

Vestiging Vroomshoop: wijziging overgangsrichtlijnen vmbo ’21-’22 

Alle aanwezigen stemmen voor de overgangsrichtlijnen. 


