MR verslag 17-12-2018
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen
van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullende agendapunten of wijzigingen.
3. Verslag van vergadering 19 november
2018 Tekstueel:
Pag. 2, pt 8(aanvullend): de gemeente Almelo is niet alleen partner op het
gebied van jeugdzorg maar ook op het gebied van huisvesting.
Inhoudelijk:
Pag. 1, pt 3: het examenreglement zal volgend schooljaar tijdig aan de MR
worden voorgelegd ter instemming. Inmiddels zijn er ook leerlingen van
de vestiging Vroomshoop betrokken bij de gesprekken.
Pag. 2, pt 11: kwestie verlofuren OOP is inmiddels opgepakt en er is
vastgesteld dat er zijn geen problemen zijn.
4. Ingekomen stukken
Geen.
5. Uit de oudergeleding
N.a.v. vraag inzake gesprekspartner over een aantal zaken i.v.m. zitting in
de OPR wordt geadviseerd om contact op te nemen met Noordikbrede
zorgexpert.
6. Uit de leerlinggeleding
7. Mededelingen van de bestuurder
Rapport VO raad kwaliteit schoolexamens
Vandaag verscheen een rapport van de VO raad over de kwaliteit van de
schoolexamens. Belangrijkste conclusie: het systeem is te kwetsbaar.
Daarnaast is de rol van het SE niet zoals deze oorspronkelijk bedoeld was,
namelijk een invulling per school, met ruimte voor inbreng van eigen visie.
Het SE wordt nu vooral gebruikt als voorbereiding op het Centraal
Eindexamen. Wat er precies met de opbrengst van het onderzoek gaat
gebeuren is op dit moment nog niet duidelijk.
Huisvesting vestiging Noordikslaan
De beschikking van de gemeente is binnen. Er zal nu een plan aan de
gemeente moeten worden voorgelegd, ter goedkeuring.
De verbouwing staat in principe gepland in 2020.

8. Onderwijsontwikkelingen: ontwikkelingen vmbo Almelo
Sinds vorige keer zijn er weinig nieuwe stappen gezet. Binnen alle scholen
zijn de plannen goed ontvangen.
Het Erasmus gaat starten met een MAVO. Dit was niet aangekondigd in
het bestuurlijk overleg. Reagerend hierop is er op Het Noordik een intern
overleg geweest. Voorlopige opbrengst hiervan is waarschijnlijk dat de
Thlijn op de vestigingen Noordikslaan en Vriezenveen van naam zal
veranderen naar mavo.
9. Bespreekpunten
Ter advisering: begroting 2019
Er is geen liquiditeitsbegroting aangeleverd, hierover wisselt men van
gedachten.
De begroting is behoorlijk positief. Deels komt dit door het teruglopende
leerlingen aantal en daarnaast heeft een strakkere Planning & Control
cyclus zijn positieve effect. Er is gestuurd op een weerstandsvermogen
van 25%, dit percentage is een aantal jaren terug vastgesteld n.a.v. een
risico- analyse en zal in 2019 herijkt worden. De MR ziet hiervan t.z.t.
graag een terugkoppeling tegemoet.
De begroting wordt per pagina doorgenomen.
Pag. 4:
Break-even point; hier is een verkeerde verwijzing opgenomen.
Pag.11:
Werving personeel, kosten zijn bijna verdubbeld i.v.m. de werving van
twee nieuwe teamleiders door een extern bureau.
Post Uitkeringen: neemt heel fors toe. Waaruit komt deze stijging voort?
Pag. 16:
Post Expeditie-onderwijs staat nog op de begroting. Afgesproken is echter
dat het Expeditieonderwijs zelfvoorzienend moet zijn.
Advies begroting
De MR stemt in met de begroting met als voorwaarde dat de post
Expeditieonderwijs bij wordt gesteld naar €0,-.
Daarnaast ziet de MR uit naar de ontvangst van de kwartaalrapportages.
10. Rondvraag
Begroting post Uitkeringen: toezien op terugkoppeling van het antwoord
op deze vraag waarom deze post zo is gestegen.
Werkdruk: wat gebeurt er op dit gebied? Bespreken tijdens
PMRbestuurder.
De gesprekken die zijn gevoerd over de inrichting van het nieuwe
taakmodel worden teruggekoppeld.
11. Sluiting
De vergadering wordt rond 22.00 uur gesloten.

