
 

Besluiten naar aanleiding van vergadering 

Medezeggenschapsraad  
Datum: 31-01-2022 

 

1. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de benoeming van een 
preventiemedewerker, zoals dat aan ons is voorgelegd op 11-01-2022.   

 
2. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de wijziging van het PTA 

2021-2023 van de Vakschool, zoals aan ons is voorgelegd in een tweetal 
documenten op 19-01-2022. Het gaat hierbij om een wijziging van het aantal 
herkansingen voor het vak Wiskunde voor klas 3, kaderberoepsgerichte 
leerweg. 

 
3. De medezeggenschapsraad heeft ook kunnen instemmen met de wijziging 

PTA HV: Erratum PTA Economie 2020-2023, zoals aan ons is voorgelegd op 
19-01-2022.  

 
4. Tijdens de MR vergadering zijn de ingebrachte stukken: Oplegger Erratum 

Examenreglement 2021-2022 en Erratum Examenreglement DC HV, zoals 
aan ons voorgelegd op 19-01-2022, ingetrokken. 
De belangrijkste wijzigingen uit deze stukken zijn de volgende: 
1. Erratum examenreglement wegens servicedocument examens 2021-2022 
van 17 december 2021 van het OCW. 
2. Aanpassing PTA op het onderdeel herkansing voor het examenjaar. 
De Raad is zich bewust van de urgentie van punt 2 en heeft daarom dit 

onderdeel betreffende de herkansingen toch in stemming gebracht. De Raad 

kon hier niet mee instemmen. Een aantal mentoren van examenklassen 

hebben een suggestie gedaan voor extra herkansingen. Vervolgens is dit 

voorgesteld bij de MR, terwijl de uitvoerende docenten niet op de hoogte 

waren. De docenten vernamen van dit voorstel van een leerling. De Raad is 

het niet eens met deze gang van zaken. De Raad ziet daarom graag een 

concreet voorstel tegemoet, dat met het gehele team is besproken en dat door 

het gehele team breed gedragen wordt. De MR is bereid om hier desnoods via 

de mail over te stemmen, omdat wij inzien dat de volgende vergadering (7 

maart 2022) wellicht te ver weg is.  

5. De Medezeggenschapsraad kan nog niet instemmen met het Strategisch 
Perspectief zoals ons is voorgelegd op 21-01-2022. In dit SP staan zaken 
beschreven die nog lopen en veranderen, zoals de fusie inclusief Pro Dokkum 
en de huisvesting van team GT. Daarnaast wekken de woorden ‘concept’ en 
‘versie 0.5’ de indruk dat dit niet het definitieve document is. De MR gaat er 



vanuit dat dit document nog besproken wordt met alle collega’s en dat het dan 
opnieuw aan ons voorgelegd zal worden.  
 

6. De Medezeggenschapsraad geeft op dit moment geen positief advies op de 
Begroting DC 2022, zoals aan ons is voorgelegd op 11-01-2022.  De 
redenatie hiervoor, alsmede de vragen/opmerkingen die omtrent dit onderwerp 
leven, zijn opgeschreven in een aparte meegestuurde bijlage.  
 
 

7. Op het document clusterlijnenvoorstel HV kan de Medezeggenschapsraad ook 
geen positief advies uitbrengen. Zowel tijdens de PMR als de MR vergadering 
zijn vragen gesteld over dit document. Het is niet duidelijk wat met de alinea 
‘Coach/KWT niet vast op het rooster’ op bladzijde 3 wordt bedoeld. De MR 
wenst van deze alinea een uitleg. Ook kunnen docenten van het team HV zich 
niet vinden in de alinea ‘Kansen voor toekomstige PABO leerlingen’, waarin 
wordt vermeld dat leerlingen met de profielen CM en EM voortaan het vak 
Biologie kunnen kiezen. Er is nadrukkelijk aangegeven door de vakdocenten 
Biologie dat dit onwenselijk is en geen goede resultaten zal opleveren. Het is 
hun ervaring dat leerlingen zonder scheikunde in hun pakket zeer veel moeite 
hebben met het succesvol afsluiten van het vak Biologie. De MR vraagt om 
een herziening van dit stuk, in gesprek met de betreffende docenten.  

 

8. Ook de MR toegekomen, al zij het niet via de officiële weg, is de offerte van de 
alternatieve schoolreis voor klas 3 leerlingen van de Vakschool. De 
oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de genoemde bedragen die 
hierin vermeld staan.  

 

Naast bovengenoemde besluiten sprak de Raad met de dagelijks bestuurder over de 

aanstaande fusie met CSG Liudger en het Lauwers College. De stand van zaken 

rondom de aansluiting van Pro Dokkum werd ook besproken. We spraken over 

huisvesting van het Dockinga College (met name VMBO GT), de coronamaatregelen 

op de scholen en over het proces dat gevolgd gaat worden voor de totstandkoming 

van de nieuwe lessentabel voor volgend schooljaar. De Raad heeft de dagelijks 

bestuurder gevraagd nog dit schooljaar een MTO 

(medewerkerstevredenheidsonderzoek)  te organiseren.  

 


