Medezeggenschapsraad CSG Het Noordik
7 maart 2022
Tijd
Kenmerk

1.

:
:

19.30 uur
MRI.20220307

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
2.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld.
3.

Verslag vergadering 31 januari 2022

Toevoeging pagina 2: Het Alma College start minimaal een half jaar later in de
vernieuwde huisvesting.
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

De leerling geleding vraagt wat Het Noordik doet met de € 120 per leerling die de school
ontvangt aan NPO gelden.
Dit geld wordt ingezet voor o.a. extra lessen.
Sinds kort is bekend dat de school er langer over mag doen om het geld uit te geven.
De leerlingenraad vraagt om een evaluatie van bovenstaande, dit wordt toegezegd.
7.

Mededelingen van de Bestuurder

Er is de afgelopen week inspectiebezoek samenwerkingsverband geweest.
Alle leerlingen van het Alma College kunnen met ingang van 1 augustus 2022 aan de
vestiging Sluiskade tijdelijk worden gehuisvest.
Jan van der Meij wordt de nieuwe directeur van het Alma College.
De statuten kunnen onveranderd worden vastgesteld, ze zullen de volgende vergadering
op de agenda worden gezet.

8.

Notitie ‘Komen tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod Vroomshoop’
& lessentabel 2022-2023

Bij afwezigheid door ziekte van de directeur van de vestiging Vroomshoop geeft
personeelslid van vestiging Vroomshoop een korte toelichting op de notitie.
Drie punten zijn belangrijk in deze tabel:
- Op de MAVO afdeling zal het beroepsgerichte vak worden weggehaald.
- Er komt een vermindering van het aantal uren.
- Er wordt een tweejarige brugklas ingevoerd; hier zal volgend jaar verder invulling
aan worden gegeven.
9.

Notitie ‘Informatica op het Noordik Lyceum’ & wijziging vakkenaanbod

Bij afwezigheid door ziekte van de directeur van het Noordik Lyceum geeft de vicevoorzitter een toelichting op deze notitie. Momenteel wordt dit vak gegeven als extra vak
voor HAVO en VWO. De insteek van de notitie is om het vak als keuzevak in te zetten.
Het vak wordt in samenwerking met de UT gegeven.
Er wordt geen centraal examen gedaan in dit keuzevak.
10.

Managementstatuut

Het voorliggende managementstatuut is een vervanger van het vorige statuut.
Het Alma College heeft een eigen managementstatuut.
De bestuurder geeft aan dat dit managementstatuut zo kort mogelijk is gehouden maar
dat de inhoud van het managementstatuut voldoet aan de wet.
11.

Directiestructuur Vriezenveen en Vroomshoop

Op donderdag 17 februari jl. is deze directiestructuur besproken in de PMR. Er is
gecommuniceerd naar de collega’s en ouders van Vriezenveen. De ouders van
Vroomshoop zijn niet geïnformeerd. Afgesproken wordt om dit alsnog te doen.
12.

Budget werkweken

Vorige vergadering is het budget van de werkweken benoemd en is aangegeven dat het
huidige budget niet meer voldoende is om de werkweken te organiseren.
De bestuurder geeft aan dat het budget mondjesmaat omhoog is gegaan.
Een personeelslid geeft aan dat de werkweken en de buitenland reizen moeten worden
gezien als een goede PR voor de school, voor oud leerlingen zijn dat de positieve
herinneringen aan hun schooltijd.
Gepleit wordt om ouders te wijzen op het belang om de ouderbijdrage te betalen, dit alles
in het belang van de bijdrage aan een leuke schooltijd van hun eigen kind.
13.

Enquête onderwijsmodellen

De uitkomsten van de enquête van de onderwijsmodellen worden eerst met de
schoolleiding besproken, alvorens ze in de MR worden gedeeld.
De leerling geleding mist in de enquête vergelijkingsmateriaal, zij missen een nul punt.
De evaluatie van het nieuwe onderwijsmodel wordt volgende week besproken, daarna
kan dit in de PMR worden besproken.

14.

Rondvraag

Een personeelslid spreekt zijn zorgen uit over de veiligheid van de leerlingen op school
maar ook de veiligheid van de docenten.
Hij vraagt of het onderwerp veiligheid kan worden meegenomen in het strategisch
beleidsplan.
Een personeelslid vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de buitenlandreis
naar Suriname. Aangegeven wordt dat deze reis door kan gaan bij een positief reisadvies.
De secretaris vraagt naar het beleid met betrekking tot het thuiswerken. Het Noordik
heeft geen thuiswerkbeleid, in principe wordt er op locatie gewerkt.
Er ontstaat een discussie over het nieuwe onderwijssysteem.
15.

Sluiting

De voorzitter sluit om 21:10 uur de vergadering.
Stemming
8.

Notitie ‘Komen tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod Vroomshoop’
& lessentabel 2022-2023
Iedereen stemt voor.
9.
Notitie ‘Informatica op het Noordik Lyceum’ & wijziging vakkenaanbod
Iedereen stemt voor.
10.
Managementstatuut
De MR geeft een positief advies op het managementstatuut.
11.
Directiestructuur Vriezenveen en Vroomshoop
De directiestructuur van Vriezenveen en Vroomshoop
is reeds geaccordeerd in de PMR.

