MR verslag 15-4-2019

1. Opening
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullende agendapunten.
3. Verslag van vergadering 18 maart 2019

Inhoudelijk: Naar aanleiding van:
Pagina 1, punt 3 Overige posten: het antwoord op deze vraag is al
geruime tijd terug gemaild naar de voorzitter (en toenmalige secretaris).
Er wordt vriendelijk aan hen verzocht om deze mail alsnog te verspreiden
onder overige leden van de MR.
Pagina 2, punt 9 Publiceren namen eindexamenkandidaten: hierover zal Noordikbreed
een besluit worden genomen.
Inzagerecht in Magister: een leerling heeft inzagerecht vanaf zijn 18e
verjaardag en kan daarna zijn ouders toestemming verlenen voor inzage.
Leerlingen ontvangen van Magister automatisch een melding hierover.
Pagina 3, punt 12 Curriculum.nu school: collega’s blijken wel te zijn
geïnformeerd maar het gaat slechts om één vak (kunst).

4. Ingekomen stukken
Er is een brief ingezonden door een ouder(zie bijlage 1.a) over de
publicatie van het toets-rooster in de Zermelo app. Tijdens afgelopen
toets-periode is op de vestiging NL gebruik gemaakt van Zermelo om het
toets-rooster te publiceren. Ouders waren hierdoor niet in staat om mee
te kijken met de leerlingen. Daarnaast heeft het gebruik van twee
verschillende programma’s voor heel veel onduidelijkheid en onrust
gezorgd bij de leerlingen, ouders en personeel.
Er wordt met klem verzocht om het toets-rooster voortaan weer op de
bekende manier inzichtelijk te maken voor ouders(alleen via Magister).
Dit wordt teruggekoppeld naar de vestigingsleiders van de Noordikslaan.

5. Uit de oudergeleding
6. Uit de leerling-geleding
Er wordt voorgesteld om in Magister de optie ‘notificatie bij nieuw cijfer’
aan te zetten. Dit is mogelijk maar zal Noordik-breed besloten moeten
worden, daarvoor moet een verzoek komen vanuit de vestigingsleiding.

7. Mededelingen van de bestuurder
Stand van zaken nieuwe aanmeldingen(april 2019):
VV/VH:
ongeveer zoals geprognosticeerd.
CR: ± 25 aanmeldingen minder, m.n. TL-leerlingen.
NL:
Zwaar onder de prognose. De HV-afdeling heeft slecht
gescoord. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar
de reden(kwaliteit, aanbod). De opbrengst hiervan zal met
het personeel gedeeld worden. Daarna is het zaak om
samen het tij te keren. Er is voldoende kwaliteit en
competentie in huis.
Ter informatie
Samenwerking Twents aansluitingsnetwerk: vanuit invoer van de AVG is er
de wens ontstaan om over de gaan tot een samenwerkingsovereenkomst.
Deze samenwerking bestond al, het gaat puur om een formalisering.
8. Onderwijsontwikkelingen: ontwikkelingen duurzaam vmbo Almelo Het
haalbaarheidsonderzoek loopt. Inmiddels is er een bureau in dienst genomen en is
er een werkgroep onderwijs geformeerd en gestart. De bestuurders van de
betrokken scholen onderzoeken samen de identiteit en mogelijkheden voor
bestuurlijke constructie.

9. Wijzigingen AVA bovenbouw
C. van Renneslaan. Ter instemming gehele MR.
AVA is inmiddels in de gehele onderbouw geïmplementeerd en nu is het
plan geformuleerd voor de bovenbouw. Er wordt instemming gevraagd
voor het samenvoegen van een aantal vakken, met de bedoeling om het
vakkenpakket te verkleinen met meer keuzemogelijkheid(smal pakket,
brede keuze). Basis en kader hebben in de nieuwe constructie de
mogelijkheid gekregen om een extra vak te kiezen. Daarnaast wordt er
gemaakt van de zogenaamde trialoog (gesprekken
mentor/coach/leerling), deze gesprekken worden als zeer waardevol
beschouwd.
In de onderbouw is AVA inmiddels uitgebreid geëvalueerd onder ouders
en leerlingen. Het draagvlak onder collega’s is goed, de
cultuurverandering wordt als positief ervaren. Uiteraard zal komend jaar
bepalend zijn i.v.m. aansluiting van de bovenbouw. Voor de
implementatie in de bovenbouw zullen er ontwikkelgroepen worden
gevormd en er zal zorgvuldig geëvalueerd worden.
De MR wil graag betrokken worden bij het evaluatieproces.
Er wordt gesproken over computervaardigheden in aansluiting naar het
MBO. Men merkt daar op dat deze vaak niet op niveau zijn. In principe
zouden deze vaardigheden voldoende in het AVA pakket aan de orde
moeten komen.
10. Wijziging overgangsrichtlijnen
Besproken in de vorige vergadering. Isislijst: voortschrijdend proces.
Inzicht wordt getoetst m.b.v. een cito-volgtoets.
Aangehouden.
11. Kwartaalrapportage Niet besproken.
12. Advies benoeming teamleiders Geen beletsel.
13. Rondvraag met bestuurder
14. Rondvraag
Geweldsincidenten: hoe daar mee om te gaan. Hierover zijn gesprekken
gevoerd (met politie). Daarnaast volgt nog een gesprek met de officier van
justitie.
AOB: scholen zijn verplicht om een protocol op te stellen voor het gebruik
van mobiele telefoons. De regels en consequenties moeten bekend zijn
onder leerlingen en personeel. Wat is het beleid van Het Noordik?
Protocol opvragen.
15. Besluiten

16. Sluiting
De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.

