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Jaarverslag 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte Lezer, collega’s, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad 2020 – 2021.   
 
In dit jaarverslag vindt u  een weergave van de besluiten, adviezen en andere zaken 
voortkomend uit de vergaderingen van de MR.  
 
Langs deze weg willen wij jullie ook bedanken voor jullie steun het afgelopen 
schooljaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de medezeggenschapsraad, 
 
Yteke Stellema-Vastbinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Samenstelling 2021-2022 
 
Vanaf de start van het schooljaar hebben Marrit Wijbenga en Bente Werkhoven de Raad 
versterkt.  
Mevrouw Baukje Veenstra heeft in het begin van dit schooljaar de taken van mevrouw Astrid 
Nauta waargenomen, die met zwangerschapsverlof was. We zijn mevrouw Veenstra zeer 
erkentelijk voor haar constructieve bijdrage.  
 
In onderstaand schema de samenstelling zoals die is aan het eind van schooljaar 2021-
2022.  
 

 Geleding Naam Per Functie Bijzonderheid 

Personeel      

1 h/v Wijbe Teije Jacobi Jan 
2020 

Voorzitter   

2 h/v Astrid Nauta Jan 
2020 

Lid  

3 h/v Michiel Klont Aug 
2020 

Lid  

4 Vmbo gt Sander Westra 2013 Lid  

5 Vmbo 
vak 

Wilma Greijdanus Nov 
2020 

Lid  

6 Vmbo 
vak 

Yteke Stellema-
Vastbinder 

Aug 
2020 

Secretaris  

7 oop Tseard Wilman 2015 Lid  

8 IBS Bart Boekhold Aug 
2021 

Lid  

      

Ouders      

1 h/v Mevr. J. Horsthuis 2015 Lid  

2 h/v Mevr. I. Halma 2018 Lid  

3 Vmbo gt Mevr. A. Bilker 2018 Lid  

4 Vmbo 
vak 

Mevr. T. Procee 2021 Lid  

      

Leerlingen      

1 Vmbo gt Marrit Wijbenga Aug 
2021 

Lid  

2 h/v Rania Al Jassem Aug 
2020 

Lid  

3 h/v Stefan Boekema Aug 
2020 

Lid  

4 Vmbo 
vak 

Bente Werkhoven Aug 
2021 

Lid  

 
 
 
 

  



Besluiten, adviezen en andere zaken voorvloeiend uit het overleg van 

de MR 
 

 

21-09-2021 
 

1. De Personeelsgeleding van de Raad heeft ingestemd met het gewijzigde 
formatieplan 2021-2022 zoals ons dat is voorgelegd op 29 juni 2021.  

2. De PMR heeft niet ingestemd met het stuk “Voorstel functiemix” zoals ons dat is 
voorgelegd op 23 juni 2021. De PMR heeft een aantal bezwaren en vragen bij dit stuk 
waarvan een aantal hieronder kort genoemd worden.  

• De PMR vraagt zich af waarom de objectieve criteria niet jaarlijks geëvalueerd 
worden. Wanneer een persoon niet meer voldoet aan de LC of LD criteria moet dit 
consequenties kunnen hebben.  

• De PMR heeft vragen bij de passage over het kallibratieproces (paragraaf 5). Het 
lijkt erop dat teamleiders docenten kunnen nomineren voor een hogere schaal. De 
PMR ziet dat als promotie maken en zou ervoor pleiten dat daarop gesolliciteerd 
kan worden. Op deze manier wordt de procedure ook transparant voor alle 
medewerkers.  

• Hoe is bijlage 2 tot stand gekomen? Waar is deze op gebaseerd? De criteria zijn 
algemeen. De PMR ziet de criteria, waar mogelijk, graag geconcretiseerd worden.  

Op het moment van schrijven is de PMR over bovenstaande in gesprek (geweest) 
met de dagelijks bestuurder. Er zal een nieuw stuk aangeleverd worden. 

3. Beide documenten die zijn aangeboden in de mail van 10-06-2021 onder de noemer: 
“Roosterrichtlijnen” zijn ingetrokken door de dagelijks bestuurder.  

4. De medezeggenschapsraad heeft een positief advies uitgebracht betreffende het 
aanstellen van een extra teamleider op de locatie VMBO VAKschool zoals 
beschreven in de Memo teamleider VAKschool toegestuurd aan de Raad op 10-09-
2021. 

5. De Raad heeft niet in kunnen stemmen de op 10-09-2021 voorgelegde NPO-aanpak. 
De Raad kon niet instemmen omdat volgens de Raad de beschreven interventies niet 
concreet en SMART geformuleerd zijn en hierdoor niet meetbaar en controleerbaar. 
De Raad gaat hierover in gesprek met de dagelijks bestuurder.  

 

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.    

 

In de vergadering werd verder gesproken over de gebouwensituatie van het Dockinga 

College (met name De Finne en het gebouw van VMBO gt), de toekomst van DCQ in de 

bovenbouw en het aanbod van vakkenpakket in de bovenbouw van HV. 

 

02-12-2021 
 

1. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd 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.  
Het proces van besluitvorming is lang geweest. De Raad heeft uitvoerig gesproken 
met meerdere raadgevers, veel vragen gesteld en de antwoorden bestudeerd en na 
een laatste vergadering en gesprek met de dagelijks bestuurder de uiteindelijke 
beslissing gemaakt. 

2. Voor een stemming betreffende de schoolgids 2021-2022 en de ouderbijdrage 
cursusjaar 2022-2023 werd in de vorige vergadering geen quorum behaald. Nu lukte 
dat wel. Er is ingestemd door ouders en leerlingen met de schoolgids 2021-2022 
zoals aan hen is voorgelegd op 08-10-2021. De Raad ontvangt nog graag de 
schoolgids van de IBS. Ook kon er ingestemd worden met de ouderbijdrage voor 
cursusjaar 2022-2023 zoals aan ons is voorgelegd op 14-10-2021.  

3. De Raad heeft ingestemd met de wijzigingen die zijn aangebracht in het 
medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement. Deze zullen zo snel 
mogelijk op de website worden geplaatst.  

4. De Raad geeft een positief advies betreffende de vakantieregeling voor cursusjaar 
2022-2023 zoals aan ons is voorgelegd op 18-11-2021. Wel vraagt de Raad 
aandacht voor de vakantieregeling van de IBS, aangezien die anders is opgesteld 
dan die van het Dockinga College. We ontvangen graag de vakantieregeling die voor 
de IBS zal gaan gelden.  

5. Ouders konden ook instemmen met de bedragen voor de werkweken (130 tot 350 
euro) op de locaties zoals die zijn voorgelegd in een mail met bijlage op 30-11-2021. 



We zijn bereid om, wanneer er een gedetailleerd plan beschikbaar is, hierover een 
schriftelijke stemmingsronde te organiseren.  

 

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

coronamaatregelen en het hybride lesgeven/streamen van de lessen, over de 

gebouwensituatie en werd de Raad door de dagelijks bestuurder geïnformeerd over een 

aankomend bestuursgesprek met de inspectie. Het MT is bezig met de uitwerking van een 

aangepast examenreglement. 

 

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.  

 

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.  

 

20-04-2022 
1. De Medezeggenschapsraad heeft in kunnen stemmen met de documenten Erratum 

Havo 4 en 5 LO, Erratum VWO LO en Erratum Grieks zoals aan ons is voorgelegd op 
30-03-2022. 

2. De Raad heeft ingestemd met het Strategisch Perspectief (18-02-2022 aangeboden) 
met in acht neming van de memo die aan ons is toegezonden door de directeuren op 
13-04-2022. 

3. Ook met het document Periode 4 klas 3 aanpassen onderwijs schooljaar 2021-2022 
heeft de Raad ingestemd. De Raad drukt schoolleiding HV op het hart dat dit een 
eenmalige actie is in het licht van de coronapandemie. Deze maatregel kan alleen 
gelden, zoals ook op de voorpagina van het stuk staat vermeld, voor schooljaar 2021-
2022. Dit heeft de Raad bevestigd gekregen van de dagelijks bestuurder in de MR 
vergadering van 20-04-2022. De Raad gaat er vanuit dat de afspraken zoals ze in het 
document staan worden nageleefd.  

4. Op het document clusterlijnen HV (11-01-2022) kan de Raad voor de derde maal 
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. Ook ontving de Raad op 13-04-2022 een 
Memo met aanvullende informatie. 
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. 

In een reactie die wij gekregen hebben van de secties Biologie en Schiekunde wordt 

nadrukkelijk aangegeven dat de scheikundige elementen die nodig zijn voor het vak 

Biologie niet in een KWT uur kunnen worden afgedekt, zoals teamleiding HV wel 

aandraagt. In de memo wordt beschreven dat er nog gesprekken plaatsvinden om uit 

de impasse te komen. Dat het maar om een paar leerlingen per jaar gaat, is voor de 

Raad geen reden om een positief advies te geven. De Raad wil zwart op wit 

geschreven zien welke maatregelen concreet genomen worden om dit maatwerk te 

bieden voor deze leerlingen. Deze maatregelen moeten uiteraard breed gedragen 

worden door de secties Biologie en Scheikunde. Zolang dat niet het geval is, zal de 

Raad geen positief advies uit kunnen brengen. Ook wordt er in de memo nog steeds 

geen concreet antwoord gegeven op onze mondeling toegelichte vraag of het coach 

uur vast in het rooster komt te staan of niet.  

5. Met het document Lessentabel Dockinga College 22-23 (aangeboden op 13-04-2022 
inclusief een bijbehorende memo) heeft de Raad niet in kunnen stemmen. Op locatie 
GT zijn docenten nog in gesprek over de uren die specifiek bij de talentstroom 
Bewegingsonderwijs horen. Zij maken zich zorgen om in hoeverre de uren 
bewegingsonderwijs terugkomen in de projecten. De Raad adviseert de schoolleiding 



met de vakgroep bewegingsonderwijs te overleggen om tot een concrete oplossing te 
komen. 
Op locatie HV onderbouw wordt al jaren aangegeven door docenten dat er niet 

genoeg uren Nederlands en Engels in het lesrooster staan. Hier heeft de Raad 

eerder een vraag over gesteld. In de memo (13-04-2022) behorend bij de 

lessentabel, staat beschreven dat er geen vraag geweest is vanuit de vakgroep 

Nederlands. Deze bewoording betreurt de Raad, aangezien de vakgroep Nederlands 

al jaren aan de bel trekt. De Raad dringt aan op een gesprek tussen locatieleiding en 

de sectie Nederlands.  

In de memo wordt verder beschreven dat er voor klas 2 een KWT uur komt voor 

kernvakken. Een KWT uur voor kernvakken extra was voor DCQ klas 2 bedoeld. Voor 

de reguliere klas 2 is afgesproken dat er een KWT uur komt alleen voor Engels. Dit 

ziet de Raad niet terug in de memo. De Raad vraagt om een rectificatie hierop en een 

concrete invulling voor de uren Engels die extra in de lessentabel komen te staan.  

In gezamenlijk overleg tussen de Raad en dagelijks bestuurder is besloten nog geen advies 

uit te brengen over de Begroting van 2022. Een afvaardiging van de MR gaat daarover nog 

in gesprek met de dagelijks bestuurder en hoofd financiën.  

De Raad is gevraagd adviezen te geven over de uitvoering van de verhuizing van VMBO GT 

naar scholenpark B. De Raad vraagt in dezen om tijd, zodat we samen met het team GT tot 

een advies kunnen komen. 

 

31-05-2011 
1. De Raad heeft ingestemd met de lessentabel van de Inspecteur Boelensschool voor 

schooljaar 2022-2023, zoals aan ons is voorgelegd op 25-05-2022.  
2. De Raad heeft ingestemd met de AVG documenten, zoals aan ons voorgelegd op 19-

01-2022.  
3. Op het document clusterlijnen HV (11-01-2022) kan de Raad voor de vierde maal 

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. Ook ontving de Raad op 13-04-2022 en 23-
05-2022 twee memo’s met aanvullende informatie. 
Er is echter geen gewijzigd/herzien stuk aan de Raad voorgelegd. De Raad heeft 

gevraagd na de MR vergadering van 20-04-2022 welke maatregelen concreet 

genomen worden om het voorgestelde maatwerk te bieden voor deze leerlingen. De 

Raad heeft gevraagd om deze maatregelen zwart op wit te ontvangen. In de Memo 

van 23-05-2022 staan een aantal maatregelen genoemd. Maar De Raad heeft 

daarnaast aangegeven dat deze maatregelen breed gedragen moeten worden door de 

secties Biologie en Scheikunde. Dit is niet het geval. Zolang dat niet het geval is, zal 

de Raad geen positief advies uit kunnen brengen.  

4. Met het document Lessentabel Dockinga College 22-23 (aangeboden op 13-04-2022 
inclusief een bijbehorende memo) heeft de Raad niet in kunnen stemmen. De Raad 
heeft twee extra memo’s ontvangen over de lessentabel (VMBO 19-05-2022 en HV 
23-05-2022). Het stemt de Raad tevreden dat op locatie GT de dialoog met de sectie 
Bewegingsonderwijs heeft plaatsgevonden. In de memo van 23-05-2022 worden de 
onduidelijkheden rondom de KWT uren voor Engels opgehelderd. Op locatie HV 
heeft echter nog geen gesprek plaatsgevonden met de sectie Nederlands. In de 
vergadering van 31-05-2022 gaf de dagelijks bestuurder aan dat er een afspraak is 
gemaakt, alleen is de sectie Nederlands hier niet van op de hoogte. De Raad wil 
benadrukken dat het vak Nederlands in alle lagen van het onderwijs een kernvak is 
en doorwerkt in alle andere vakken. We zien dit vak nog altijd ondermijnt worden. 



Vanuit het NPO is er ruimte om voor dit vak extra ondersteuning te bieden om de 
kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. In de Memo van 23-05-2022 heeft 
teamleiding HV aan dat in een mondeling overleg door de sectie Nederlands is 
aangegeven dat de urgentie vooral in klas 2 ligt. Dit is niet correct. De grootste 
urgentie ligt bij klas 3. Deze verwarring en het feit dat er nog steeds geen goed 
gesprek heeft plaatsgevonden, toont aan dat er niet op een constructieve wijze wordt 
samengewerkt om te zorgen voor de beste lessentabel die we de leerlingen kunnen 
bieden. Dit betreurt de Raad.   

 
In gezamenlijk overleg tussen de Raad en dagelijks bestuurder is besloten nog geen advies 
uit te brengen over de Begroting van 2022. Een afvaardiging van de MR gaat daarover nog 
in gesprek met de dagelijks bestuurder en Mariska van der Woerdt.  
 

De Raad sprak daarnaast met de dagelijks bestuurder over de fusie met CSG Liudger en het 

Lauwers College, de toekomst van de medezeggenschap binnen Fierder, het MTO 

(medewerkers tevredenheidsonderzoek) wat eraan zit te komen en de procedure die 

gevoerd is om een nieuwe directeur voor de IBS op Schiermonnikoog te zoeken.  

 

06-07-2022 
 

1. Op 11-01-2022 ontving de Raad het document clusterlijnen HV. 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. Ook 
ontving de Raad op 13-04-2022 en 23-05-2022 twee memo’s met aanvullende 
informatie en tot slot een mail van de dagelijks bestuurder op 22-06-2022 met 
aanvullende informatie. De Raad kan nu een positief advies uitbrengen.   

2. Op 13-04-2022 ontving de Raad het document Lessentabel Dockinga College 2022-
2023 inclusief een bijbehorende memo. De Raad heeft twee extra memo’s ontvangen 
over de lessentabel (VMBO 19-05-2022 en HV 23-05-2022) en een toelichting via de 
mail van de dagelijke bestuurder (mail van 22-06-2022). De Raad heeft ingestemd 
met de Lessentabel Dockinga College 20022-2023.  

3. De Raad heeft ingestemd met het medezeggenschapsstatuut, het reglement GMR en 
het reglement voor de school-mr’en binnen Fierder (08-06-2022), met in acht neming 
van de bijbehorende MEMO medezeggenschap Dockinga College 2022-2023 (01-07-
2022).  

4. De Raad kan een positief advies uitbrengen betreffende de benoemingen van 
Directeur IBS en Teamleider Havo VWO Bovenbouw.  

5. De Raad heeft ingestemd met het document programma Afspraken, Toetsing en 
Begeleiding Havo/VWO, zoals aan ons is voorgelegd op 22-06-2022.  

6. De PMR heeft ingestemd met het document voorstel beloning 3e tijdsvak examens 
docenten 2022 zoals aan ons is voorgelegd op 08-06-2022.  

7. De PMR heeft ingestemd met het document Formatieplan Dockinga College 2022-
2023 zoals aan ons is voorgelegd op 22-06-2022.  

 

De Raad sprak daarnaast met de dagelijks bestuurder over de fusie met CSG Liudger en het 

Lauwers College, de toekomst van de medezeggenschap binnen Fierder, de resultaten van 

het MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek) en over de financiën van het Dockinga 

College: jaarverslag 2021 en 5 maandsrapportage 2022.  

 


