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Opening
Chris Grootenhuis opent de vergadering.
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Vaststellen van de agenda
Ongewijzigd
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Verslag MR-vergadering d.d. 23-4-2018
Tekstueel / naar aanleiding van:
Blz. 1:

M.b.t. de terugloop in het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen geeft Inge
Sterenborg aan, dat een specifiek onderzoek naar de oorzaken van de 11% krimp niet
de bedoeling is en lastig zal blijken te zijn. Hoewel niet precies de vinger op de oorzaak
is te leggen, kan de verschuiving in Almelo debet aan de onverwacht hogere krimp zijn.
De scholen in het Stedenverband hebben alle met krimp te maken, zij het dat men,
i.t.t. de 3% krimpprognose van Het Noordik, 10% krimp heeft geprognosticeerd. Het
Noordik is net als voorheen uitgegaan van de prognosesystematiek met een gemiddeld
marktaandeel over 5 jaar. Deze systematiek kan herzien worden als die niet langer
betrouwbaar blijkt. Een en ander wordt elk jaar kritisch gevolgd, maar een simpele
oplossing is er niet zomaar. Maatregelen om Het Noordik scherper te profileren en
beter te positioneren, eventueel een imago-onderzoek en mogelijk meer
promotieactiviteiten zijn wel de bedoeling.
Blz. 2

2e Bullet: Inge Sterenborg geeft aan dat er geen sprake is van een hervatting van het
overleg in HAEN-verband. Bedoeld is het bestaande Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs (SWVPO Twente Noord), waarin het overleg nu dus beter gaat. Essentieel is
te komen tot een gezamenlijke visie op passend onderwijs en hoe daaraan gezamenlijk
uitvoering te geven, met inachtneming van de vereveningsopdracht van het Ministerie
en de daaruit volgende korting op beschikbare financiële middelen. Deze visie wordt in
het ondersteuningsplan verwoord en ligt t.z.t. voor besluitvorming voor in de OPR
(OndersteuningsPlanRaad). De MR zal een en ander ter informatie ontvangen.
Dit deel van het verslag dient in deze zin te worden gelezen / gewijzigd.
Hoewel de vereveningsopdracht als discutabel kan worden gezien en er kritisch naar
gekeken mag worden, dienen scholen er simpelweg aan te voldoen. De Inspectie ziet
toe op het samenwerkingsverband en de uitvoering van deze wet en bezoekt een dezer
dagen daartoe de school, aldus Inge Sterenborg.

3e Bullet: Het assessment voor teamleiders was ontwikkelingsgericht, niet
selectiegericht.

Lessentabel CR: Dat het bijzonder, interessant en leerzaam is wat er aan de Van
Renneslaan qua onderwijsontwikkeling in gang is gezet, blijkt ook uit de interesse van
ROC en Saxion. Voor hen is daarom een werkbezoek geregeld, aldus Inge Sterenborg.
Blz. 3

Strategisch Beleidsplan: Bij de basiskwaliteiten is “professionaliseren” toegevoegd, de
ambitie op zich is aangescherpt.
Het verslag wordt met deze wijzigingen en aanvullingen goedgekeurd.
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Ingekomen stukken
Geen
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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 / vragen aan de bestuurder

Voor wat betreft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het Noordik
redelijk op stoom, ook volgens de accountant. Het privacyreglement moet in dit kader
wel op kleine onderdelen aangepast worden. Voorgeschreven is een onafhankelijke
functionaris gegevensbescherming, die toeziet op uitvoering en borging.
Enkele stagiaires van Windesheim zijn bezig met wat de AVG voor Het Noordik in de
praktijk betekent en evenzo met de praktische bewustwording van de AVGvoorschriften bij het personeel. Ouders dienen ook nog geïnformeerd te worden over
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bepaalde zaken waar hun toestemming voor vereist is. In het directieoverleg is dit nog
een punt van aandacht. Hoewel de wet qua gevolgen wat lijkt door te slaan, is het wel
noodzaak er uitvoering aan te geven.
Vanwege té grote claims van de bonden is er geen cao-akkoord tussen VO-Raad en
bonden bereikt. De aan besturen geadviseerde loonsverhoging wordt geregeld.
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Onderwijsontwikkelingen vanuit de bestuurder
Het door het Samenwerkingsverband ontwikkelde schoolondersteuningsprofiel is in de
afrondende fase en zal in de MR-vergadering van 2 juli ter besluitvorming voorliggen.
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Ouderbijdrage 2018-2019; instemming oudergeleding
Martin Kieft geeft een toelichting conform de bijlage, waarbij onder meer het volgende aan
de orde komt.

Ouders kunnen de ouderbijdrage desgewenst contant betalen en zelf regelen dat de
Stadsbank de betalingsopdracht uitvoert.

De kwijtscheldingsregeling wordt nog in het reglement ouderbijdrage opgenomen.

Verzocht wordt anders te staffelen in de kwijtscheldingsregeling, met een evenrediger
verdeling als gevolg.

Artikel 3 van de overeenkomst ouderbijdrage moet “inspectie-proof” zijn (conform
Inspectiebrief 24-5-2017, vrijwillig karakter, etc).

Opgemerkt wordt dat de financiële regelingen m.b.t. IPad onvoordelig zijn voor
sommige geledingen en onrechtvaardig lijken.
Aangegeven wordt dat het IPad-beleid, waarmee de MR destijds heeft ingestemd, niet
gewijzigd is t.o.v. voorgaande jaren. Inge Sterenborg laat kijken naar hoe de
regelingen in de praktijk financieel uitwerken. Deze onderliggende beleidsstukken
worden aan de MR gestuurd voor eventueel “ongevraagd advies”.

Met “7€ computergebruik” zijn kosten ICT-faciliteiten bedoeld (andere omschrijving).

Het verschil in excursiekosten VMBO wordt veroorzaakt door de grotere (gewenste)
bijdrage voor de werkweek en het schrappen in excursiekosten.

Desgevraagd geven leerlingen aan dat het een gevoel van beleving was dat er voor NLleerlingen meer dan voor CR-leerlingen zaken beschikbaar of georganiseerd worden.
De MR geeft een compliment voor de gerealiseerde beperking in de ouderbijdragen.
Afgesproken wordt dat een aantal zaken wordt nagezocht, sommige tekst wordt aangepast
en achterliggende informatie aan de MR wordt toegestuurd.
Het Stafbureau kan wel de vermelde bedragen gaan hanteren en medio juni de ouders over
de ouderbijdragen gaan informeren. In september is dan de facturatie aan de orde.
Vanwege onvoldoende quorum wordt de formele instemming aangehouden tot de volgende
MR-vergadering. De voorzitter zal dan zorgen voor quorum van de oudergeleding.

Inge Sterenborg en Martin Kieft verlaten de vergadering.
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Rondvraag / mededelingen

De ervaring met de klankbordgroep NL zijn redelijk goed, die met de klankbordgroep
CR is voor verbetering vatbaar. De uitnodigingen waren verkeerd of zijn niet
ontvangen, waardoor het overleg niet doorging. Geadviseerd wordt om de
bijeenkomsten van klankbordgroepen in de jaarplanning van de vestiging op te nemen.

De secretaris zal een jaarplanning van MR-vergaderingen maken en met het oog op de
planning van toetsweken e.d. ter controle aan de voorzitter toesturen.
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Sluiting
De voorzitter sluit met dank aan eenieder de vergadering.
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