
 

Besluiten naar aanleiding van vergadering Medezeggenschapsraad  
Datum: 07-03-2022 

 

1. De Medezeggenschapsraad heeft in kunnen stemmen met de documenten 
Erratum examenreglement GT, erratum examenreglement Vakschool en PTA 
wijziging Vakschool zoals aan ons voorgelegd op 18-02-2022. 

2. De Raad Raad nog niet in kunnen stemmen met het strategisch perspectief 
zoals dat aan ons is voorgelegd op 18-02-2022. In de berichtgevind naar 
aanleiding van de vorige vergadering (31-01-2022) heeft de MR aangegeven 
dat wij er vanuit gaan dat dit stuk met het voltallige personeel wordt besproken 
voordat het opnieuw voorgelegd wordt aan de MR. Deze besprekingen zijn 
nog niet geweest. De PMR spreekt op 16-03-2022 inhoudelijk over het 
strategisch perspectief met beide directeuren.  

3. Op het document clusterlijnen HV (11-01-2022) kan de Raad nog geen positief 
advies geven. De Raad heeft een reactie gekregen (18-02-2022) van 
teamleiding bovenbouw HV naar aanleiding van de vragen die we gesteld 
hadden na de MR vergadering van 31 januari 2022. Er is echter geen 
gewijzigd/herzien stuk aan de Raad voorgelegd. Daarnaast geeft de reactie 
die de Raad is toegezonden niet voldoende antwoord op de gestelde vragen. 
De Raad heeft geconstateerd dat dit voorstel al wordt uitgevoerd en naar de 
leerlingen wordt gecommuniceerd, terwijl er nog geen positief advies is 
gegeven door de Raad. De Raad gaat er vanuit dat deze uitvoering per direct 
wordt teruggedraaid. Ook over dit onderwerp gaat de PMR in gesprek met de 
beide directeuren op 16-03-2022.  

4. Op 18-02-2022 is de Raad ter informatie het stuk Klas 3 Periode 4 aanpassing 
onderwijs DC HV toegezonden met het bericht dat de HV leiding open staat 
voor feedback. De raad heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en 
onder andere haar zorgen geuit over de communicatie met het lesgevende 
team en de snelheid waarmee deze aanpassing ingevoerd zou moeten 
worden.  

5. Met het document Lessentabel Dockinga College 22-23 heeft de Raad niet in 
kunnen stemmen. Op zowel locatie GT als HV dient er met een aantal secties 
nog aanvullend overleg plaats te vinden.  

6. De Raad heeft ingestemd met de Notitie verlenging duur tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten naar 3 jaar zoals is voorgelegd op 18-02-2022.  

7. De Raad heeft ook ingestemd met het schoolplan van de IBS zoals aan ons is 
voorgelegd op 19-01-2022.   

8. In gezamenlijk overleg met de dagelijks bestuurder is besloten de AVG 
documenten (voorgelegd op 19-01-2022) nog niet in stemming te brengen. 
Een afvaardiging van de MR gaat hierover nog in gesprek met de dagelijks 
bestuurder.  
 



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 wederom besproken. We spraken 

over huisvesting van het Dockinga College (met name VMBO GT) en het 

aangevraagde MTO. De Raad heeft de toezegging gekregen dat dit MTO dit 

schooljaar nog plaats gaat vinden.  

 


