Verslag MR 19-11-2018

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2.

Vaststellen agenda
Er worden geen aanvullende agendapunten toegevoegd.

3.

Verslag van vergadering 8 oktober 2018
Tekstueel / naar aanleiding van:
Pt 2: Er is op 20 november 2018 een vervolgbijeenkomst voor het vaststellen van een
nieuw leerlingenstatuut. Helaas ontbreken er nog leerlingen van de vestiging VH in dit
overleg.
Pt 9: ‘De verwachting is dat het examenreglement binnenkort ter instemming aan MR
kan worden voorgelegd’ moet worden vervangen door ‘Het examenreglement zal
volgend schooljaar ter instemming aan de MR worden voorgelegd.’
Pt14: Er wordt toestemming verleend om de namen van de MR leden op de website
van school te publiceren.

4.

Ingekomen stukken
Geen

5.

Uit de oudergeleding
Er zijn geen vragen en/of mededelingen.

6.

Uit de leerlinggeleding
Drie van de zittende leerlingen doen dit schooljaar Centraal Examen, er zullen nieuwe
leerlingen geworven moeten worden voor de MR. Er zijn twee aanmeldingen, met
deze leerlingen volgt nog een gesprek. Daarnaast zal er een nieuwe oproep gedaan
worden.

7.

Mededelingen van de bestuurder
Na een overlegtraject van 1,5 jaar is er toestemming van de gemeente Almelo om de
vestiging Noordikslaan verder te renoveren. De subsidie wordt beschikbaar gesteld in
2019.

8.

Ontwikkelingen vmbo Almelo
Onlangs is op de vestiging CR aan het personeel het plan gepresenteerd m.b.t.
ontwikkeling van een duurzaam vmbo. Dit plan is reeds in de PMR gepasseerd en is
nu ook aan de ouder- en leerling-geleding van de MR gepresenteerd. De Raad van
Toezicht heeft opdracht gegeven om voor een goede samenwerking te zorgen van de
vmbo’s in de regio. Het versterken van het beroepsonderwijs is een opdracht die er

ligt vanuit het ministerie van Onderwijs. De vmbo afdelingen van Het Noordik, Het
Erasmus, Pius/Canisius en het Zone.college hebben besloten om nauw samen te gaan
werken om een duurzaam vmbo te realiseren. De intentie is om één grote vmbo
campus te creëren op één locatie waar ruimte wordt geboden aan alle leerlingen die
beroepsgerichte programma’s volgen binnen het vmbo. Aan de voorkant zal deze
campus één grote school lijken. Over de achterkant (bestuurlijke constructie) moet
nog verder worden nagedacht. Het is niet de intentie om te gaan fuseren. Doelen:
Aantrekkelijk vmbo onderwijs in Almelo;
-

Antwoord op maatschappelijke opdracht;

-

Kwaliteit borgen, optimaliseren;

-

Meer focus, stabielere basis;

-

Optimalisatie doorlopende leerlijnen;

-

Goede huisvesting;

-

Intensieve samenwerking met partners;

-

Optimale aansluiting op onderwijs en arbeidsmarkt; Ontwikkelingsmogelijkheden medewerkers.

De initiatieffase is inmiddels afgerond. De gemeente Almelo is een belangrijke
gesprekspartner (jeugdzorg). Naar verwachting zal de laatste fase(goedkeuring en
advies) in februari 2020 worden afgerond.
9.

Vakantieregeling 2019-2020:
I.v.m. de planning van de Centrale Examens in het schooljaar 2019-2020 kunnen de
conform de CAO VO toegekende 5 extra vakantiedagen niet volledig aansluitend aan
de meivakantie worden gepland. Ter compensatie is daarom Goede Vrijdag een extra
vrije dag.

10. Arbobeleidsplan inc. ziekteverzuimbeleid (PMR heeft ingestemd)
Het ziekteverzuimbeleid is toegevoegd aan het arbobeleidsplan. Hierin ontbreekt een
stuk over actief werkdrukbeleid. Afgesproken wordt dit punt op het agendaoverleg
aan de orde te stellen. Hiernaast wordt opgemerkt dat er op de vestiging NL geen
sprake is van een regelmatige PVB-cyclus. Gesprekken vinden niet of nauwelijks
plaats. Ook dit onderwerp zal meegenomen worden naar het agendaoverleg.
11. Rondvraag
-

Verlofuren die door het OOP niet mogen worden meegenomen naar
een volgend schooljaar, vervallen nu. Is dit wettelijk toegestaan? Dit zal
worden besproken met Personeelszaken.

-

Er is geld beschikbaar vanuit de overheid voor de aanschaf van
zonnepanelen. Wordt er in de verbouwingsplannen van de vestiging NL

rekening gehouden met verduurzaming? Dit moet aan de orde worden gesteld in de
werkgroep die t.z.t. zal worden samengesteld.
-

Tot slot wordt besproken dat het onderwerp ‘Ontwikkeling van een
duurzaam vmbo’ voorlopig als vast agendapunt zal worden toegevoegd
aan de MR vergaderingen.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen.

