Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van CSG Het Noordik
op 18-12-2017
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Opening
De voorzitter opent de vergadering.
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Vaststellen van de agenda
Blijft ongewijzigd.
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Verslag MR-vergadering d.d. 13-11-2017
Tekstueel:
Er zijn enkele tekstuele aanpassingen die zullen worden verwerkt voordat het
verslag gepubliceerd wordt.
Naar aanleiding van:
Blz. 1:
 De leeftijden in het ‘protocol schorsing’ bleken toch correct te zijn.
Blz. 2:
 De bestuurder gaat na of de ‘privacyregeling persoonsgebonden gegevens
leerlingen’ is aangepast op het punt ‘inzage van docenten in absentieinformatie’.
Het verslag wordt hiermee goedgekeurd.
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Ingekomen stukken
Brief OP/OOP vestiging Vroomshoop (zie onder 10).
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Uit de oudergeleding
Er zijn geen vragen of mededelingen.
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Uit de leerlinggeleding
Er zijn geen vragen of mededelingen.
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Mededelingen van de bestuurder
 In de RvT-vergadering van 7 december is Eric Markvoort benoemd als lid van
de Raad van Toezicht van Het Noordik. Eric Markvoort is de bestuurder van
Welbions Woningcorporatie Borne/Hengelo.
 De bestuurder geeft aan bezig te zijn met een rondje langs 30 basisscholen,
waar Het Noordik zijn leerlingen van krijgt. Haar bezoek is bedoeld ter
kennismaking en om te horen hoe deze scholen tegen Het Noordik aankijken.
Het algehele beeld van de 20 inmiddels bezochte scholen blijkt heel positief te
zijn; deze scholen worden beschouwd als ambassadeurs voor Het Noordik.
Inge gaat aan de slag met de wijze waarop de ‘warme overdracht’ van
dossiers en de toelating tot Het Noordik goed is te regelen.
Desgevraagd geeft De bestuurder aan dat er op bestuursniveau overleg is met
De Passie.
Privacyregeling persoonsgebonden gegevens leerlingen
De wijzigingen zoals die in de vorige MR-vergadering aan de orde kwamen, zijn
doorgevoerd in de voorliggende versie, welke in overeenstemming is met de WBP
en AVG-proof is.
Vanuit het stafbureau wordt opgemerkt dat de privacywetgeving in detail erg ver
gaat; wetmatig staat wel vast dat dingen die het vaakst fout gaan/gingen
verderop al voor 50% voorkomen worden.
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9

Begroting 2018

1

Het hoofd financiën schetst op hoofdlijnen de voorliggende, voorzichtig ingezette
begroting 2018. Inclusief de risico’s is ook de Raad van Toezicht blij met de
zwarte cijfers en het interessante meerjarenperspectief. De discipline en de
betrokkenheid bij eenieder hebben hun vruchten afgeworpen en geleid tot een
solide begroting die een financieel gezond beeld vertoont.
Op onderdelen volgt een nadere toelichting. Daarbij komt o.a. aan de orde:
 de afname van de LWOO-geldstroom, de beschikbare middelen worden deels
voor lichte ondersteuning ingezet;
 er wordt gewerkt aan een volumeberekening t.b.v. de Europese aanbesteding
voor de aanschaf van digitale leermiddelen. Prioritering aanbrengen in
noodzakelijke investeringen is noodzakelijk. Aan de hand van een programma
van eisen dat nu wordt ontwikkeld, zijn proefopstellingen gepland, waarna
keuzes, bv. t.a.v. te vervangen beamers, in samenspraak met de vestiging
worden gemaakt. Bestellingen kunnen vervolgens worden gedaan.
De bestuurder geeft aan dat de directeuren hun input hebben in het
programma van eisen, dat op 19 december weer aan de orde is en dat er moet
zijn/komen wat er t.b.v. het onderwijs vereist is. Van belang is wel om de ICTkosten, die nu hoog zijn, in de gaten en op peil te houden. In de begroting is
evenwel ruimte om het huidige niveau te behouden.
Benadrukt wordt dat het proces en de keuzes t.a.v. deze investeringen in
samenspraak met de medewerkers goed wordt doorlopen;
 de bijdrage van ouders voor I-pads heeft, ondanks het positieve saldo
ouderbijdragen, te maken met de transitie van boeken naar ICT en de
personele bemoeienis in dezen, waarvoor niet-direct toerekenbare kosten
worden gemaakt;
 desgevraagd geeft De bestuurder aan dat Het Noordik steeds kijkt naar de
mogelijkheden van alternatieve energiebronnen. Als er subsidiemogelijkheden
zijn, worden deze aangevraagd en vaak ook toegekend. Bv. voor de
zonnepanelen in Vriezenveen is gebruikgemaakt van SDE+-subsidie;
 een weerstandvermogen van 25% wordt als buffer met het oog op
toekomstige risico’s als krimp, vaste kosten die niet meteen beïnvloedbaar
zijn, belangrijk gevonden;
 in de decanenkring is het havisten-traject, waarbij leerlingen zich al in februari
op het HBO kunnen oriënteren, vanwege de goede programma’s en verbanden
als een succes ervaren. De informatie daaromtrent wordt nog gedeeld met de
bestuurder en vestigingsdirecteur NL.
10

Notitie herpositionering teamleiders
In de PMR van 7 december is, afgezien van de vestiging VH, met punt 1 en 2 van
de notitie ingestemd. De MR komt in januari met een lijst van adviezen. De
voorzitter zal op de ingekomen brief dienaangaande naar de vestiging VH
reageren.

Besluitvorming
8

Privacyregeling persoonsgebonden gegevens
De leerlinggeleding en oudergeleding stemmen in met de regeling.
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Begroting 2018
De MR adviseert positief over de begroting, onder voorbehoud van budget
expeditie-onderwijs. Het voornemen was dit in het vestigingsbudget op te nemen.
De begroting ziet er als gevolg van de gehanteerde begrotingsdiscipline goed uit.
Naar aanleiding van een en ander komt de informatie naar sponsoren over de
bestemming van sponsorbijdragen ter sprake. Afgezien van naar personeel is met
anderen niet gecommuniceerd over het feit dat een deel daarvan ook t.b.v.
expeditiereizen zou worden ingezet. Men was in de veronderstelling dat de hele
opbrengst naar “serious request” zou gaan.
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Notitie herpositionering teamleiders
Zie bovenstaand onder 10.

-------------------11

Rondvraag
 Gevraagd wordt naar het scholingsaanbod voor (nieuwe) MR-leden.
Afgesproken wordt dat de voorzitter bij de AOB zal informeren naar de
mogelijkheden voor scholing en dat hij alle MR-leden daarover per mail zal
informeren.
 Er ontstaat een discussie over de wijze waarop op enkele locaties het traject
inzake de herpositionering van teamleiders is verlopen. Dit verdient niet op
elke vestiging de schoonheidsprijs.
 Desgevraagd wordt aangegeven dat het formatieplan voor dit schooljaar in
september is vastgesteld. Vragen over de functiemix VMBO worden naar het
agendaoverleg verschoven.
 De leerlingen geven aan dat de informatie en communicatie naar leerlingen
over ICT-maatregelen zoals afsluiten van Netflix en Spotify verschilt en
gebrekkig is. Een simpel mailtje naar leerlingen over de echte redenen van
afsluiten zou effectiever zijn.
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Sluiting
De voorzitter sluit met dank aan eenieder de vergadering.
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