MR verslag 18-3-2019

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Geen aanvullingen.
3. Verslag van vergadering
4 februari 2019
Tekstueel:- Inhoudelijk:
Pag 1: Overige posten: het antwoord hierop moet nog komen.
Pag 3: Schoolkrant: er lijken weer initiatieven te zijn om een schoolkrant op
te starten.
4. Ingekomen stukken
Geen.
5. Uit de oudergeleding
Vanuit de OPR: er zullen per schooljaar vier bijeenkomsten zijn van de OPR
(ondersteuningsplanraad). Notulen van de eerste bijeenkomst zullen
worden aangeleverd wanneer beschikbaar.
6. Uit de leerlinggeleding Geen mededelingen.
7. Mededelingen van de bestuurder Aanvullend punt
ter instemming:

De vestiging CR wil deelnemen aan een landelijke pilot betreffende de
ontwikkeling van een nieuwe leerweg. De toelichting over de pilot wordt
rondgedeeld. Hierover zal door de MR per mail worden gestemd.
8. Onderwijsontwikkelingen: ontwikkelingen duurzaam
vmbo Almelo De intentieverklaring
is inmiddels getekend en de
haalbaarheidsfase is ingegaan. De
haalbaarheid van o.a. financiën en
huisvestiging zal worden onderzocht door
een extern bureau. Dit bureau moet nog
gekozen worden. Daarnaast is er een
begeleidingsgroep vanuit de scholen waarin
Addy van Schouwen zitting neemt namens
Het Noordik.
9. AVG Beleidsstukken: ter instemming PMR
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in
werking getreden op 25 mei 2018) is een aantal beleidsdocumenten
herschreven/beschreven:
•

IBP beleidsplan versie 2.0.

•

Privacyreglement persoonsgegevens.

Er wordt nagegaan bij de afdeling ICT of er alleen analytische cookies
worden verzameld op de website(er verschijnt geen melding verschijnt
voor toestemming).
Voor het publiceren van de geslaagde eindexamenleerlingen in de krant
wordt gezocht naar een manier om hier apart toestemming voor te geven.
Dit zal ook aan de orde worden gesteld tijdens het directieoverleg, het
besluit hierover wordt Noordikbreed genomen.
10. Wijziging lessentabel Vroomshoop: ter instemming gehele MR Betreft een
uitbreiding in het examenvak BHA(handvaardigheid) met een keuze voor
BTE (tekenen) en een toevoeging in een LO2 programma.
11. Raad van Toezicht
Werving nieuw lid Rvt (voordrachtrecht MR)
De RvT gaat in het kader van good governance en werving van een nieuw
lid voor de Raad van Toezicht met de MR in gesprek

Profielschets vacature: de verschillende competenties zijn prima bemenst,
het kan een open profielschets zijn. De MR is in charge (voordrachtrecht).
De BAC zal bestaan uit twee leden van de MR en twee leden van de RvT.
Inge Sterenborg zal als adviseur optreden. De procedure zal open en
transparant zijn. Er zullen twee MR leden moeten worden voorgedragen
om in de BAC plaats te nemen. De afdeling P&O zal een tijdpad opstellen.

De rol en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht worden
besproken. De raad komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen. Tijdens deze
bijeenkomsten worden een aantal formele elementen besproken zoals het
strategisch plan, de begroting, de jaarrekening en de bevindingen van de
accountant. Daarnaast worden ieder jaar de vestigingen bezocht.
Relevante informatie wordt in de MR teruggekoppeld.

Besluiten

*MR heeft aantal vragen over de Pilot en wint informatie in. Daarna afstemming en
stemming via de mail. Het besluit zal uiterlijk 3 april 2019 worden genomen.

12 Rondvraag
Het Noordik is curriculum.nu school, als enige in de regio. Het personeel is
hiervan niet op de hoogte gesteld, waarom niet?
13 Sluiting
De vergadering wordt rond 22.00 uur gesloten.

