
 

Besluiten naar aanleiding van vergadering 

Medezeggenschapsraad  
Datum: 03-11-2021 

 

1. De Medezeggenschapsraad heeft nog niet in kunnen stemmen met de FER 
betreffende de fusie van het Dockinga College (inclusief IBS), Pro Dokkum, 
Lauwers College en CSG Liudger zoals die aan ons is voorgelegd op 17-09-
2021. Van de Dagelijks Bestuurder Geert van Lonkhuyzen kwam de oproep 
om uitstel van de stemming en ook de Raad was van mening dat er nog niet 
ingestemd kon worden omdat bepaalde bijlages (Due Diligence en afspraken 
met de vakbonden) nog aan de FER toegevoegd dienen te worden. Bij de 
Raad leven ook nog vragen omtrent de FER die beantwoording behoeven.  

2. De Raad heeft ingestemd met de PTA’s van het Dockinga College en de IBS 
zoals die ons zijn voorgelegd op 4-12-2021, 12-10-2021 en 13-10-2021. De 
Raad wil hierbij wel het volgende aangeven: in het voortgangsdossier van 
locatie Havo/VWO Bovenbouw wordt gewerkt met weegfactoren die gemeten 
worden in percentages. Een deel van de toetsen is facultatief en mogen in 
bepaalde omstandigheden door de leerlingen weggestreept worden. Als dat 
gebeurt, komt het totale percentage niet meer op 100% uit. De Raad vraagt 
om een heroverweging van deze werkwijze om problemen met de inspectie te 
voorkomen.  

3. De Raad heeft niet ingestemd met de documenten “Examenreglement 
Dockinga College” en “Algemeen PTA als onderdeel van het 
examenreglement Dockinga College”. De Raad is van mening dat het niet 
duidelijk is wat voor het VMBO geldt en wat niet. Wanneer leerlingen en/of 
ouders deze stukken lezen ontstaat er verwarring die niet wenselijk is. De 
Raad vraagt om een apart document voor het VMBO. De Raad vraagt 
daarnaast om in bestaande stukken de wijzigingen te markeren. In de 
genoemde documenten staan verschillende regels voor de afronding van 
cijfers beschreven (paragraaf 2.3.8 t/m 2.3.10 van het Algemeen PTA en 
paragraan 4.1.2 van het Examenreglement). Graag verduidelijking op dit 
gebied. De Raad is daarnaast van mening dat op bladzijde 5 van het 
Examenreglement bij de paragraaf “Examencommissie” de punten 1 en 2 
ongelukkig geformuleerd zijn. Het kan gelezen worden alsof de 
Examencommissie gaat bepalen wat de vakdocenten moeten toetsen en op 
welke wijze. Zoals op de vergadering besproken, is dat niet de bedoeling. De 
Raad vraagt om een andere formulering van deze punten.  
  



4. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de aan ons voorgelegde 
NPO aanpak op 7-10-2021.  

5. Voor een stemming betreffende de schoolgids en de ouderbijdrage werd in de 
vergadering geen quorum behaald.    

 

 


