
 

Besluiten naar aanleiding van vergadering 
Schoolmedezeggenschapsraden  
Datum: 27-03-2023 

Havo/VWO en VMBO 

De SMR-en van het Dockinga College hebben positief geadviseerd op de Intentieverklaring 
schoolbesturen betreffende scholenpark A, zoals aan ons is voorgelegd op 01-03-2023.  

Havo/VWO  

Op 22-03-2023 werd de SMR Havo/VWO het document “Voornemen benoeming Dockinga 
HV” voorgelegd. Hier heeft de SMR Havo/VWO positief op geadviseerd tijdens de 
vergadering.  

Met de lessentabel voor Havo/VWO schooljaar 2023-2024 (20-02-2023) kon de SMR 
Havo/VWO niet instemmen. De KWT-uren die op de lessentabel staan worden in de praktijk 
niet ingeroosterd. Leerlingen zijn volgens hun rooster in de gelegenheid om nul of max een 
uur KWT te volgen, terwijl in de lessentabel 2 of 3 uren staan. De SMR hoort graag eerst de 
concrete oplossing hiervoor. Ook de coachuren in de bovenbouw die op de lessentabel 
staan, worden niet ingeroosterd. De SMR vraagt ook om aandacht voor het vak Frysk. In de 
schoolgids staat beschreven dat leerlingen dit vak kunnen volgen en hier examen in kunnen 
doen. In de lessentabel ziet de SMR dit niet terug.  

Op 17-03-2023 werden bij de SMR vijf errata PTA’s aangeleverd (KUBV, KUMU, KCV, Ltc, 
Gtc) en een herzien Examenreglement. Met al deze documenten kon de SMR instemmen.  

VMBO 

Met de lessentabel VMBO VAKschool (08-02-2023), inclusief het voorstel skills (08-02-2023) 
en de bijbehorende MEMO (15-03-2023), kon de SMR VMBO instemmen voor het schooljaar 
2023-2024.  

Met de lessentabel voor VMBO GT (09-03-2023) voor schooljaar 2023-2024 kon de SMR 
VMBO niet instemmen. Door het uitfaseren van het vak Frans wordt het bijna onmogelijk 
voor leerlingen om op te stromen naar de tweede klas van de Havo. In de vergadering werd 
genoemd dat afspraken gemaakt gaan worden over dit individuele maatwerk. De SMR ziet 
deze afspraken tussen locatie GT en HV-onderbouw graag op papier. Alleen op deze manier 
is de overstap naar Havo 2 geborgd. Het ontbreken van een schakelklas lijkt de SMR op het 
gebied van PR en leerling werving onverstandig. Een succesvolle doorstroming naar de 
Havo kan dan niet gegarandeerd worden.  

Op 14-03-2023 ontving de SMR de Memo investeringsaanvraag VMBO Vakschool 
betreffende het BAB. De SMR VMBO heeft ingestemd met het gebruik van NPO gelden om 
in het BAB te investeren.  

 

 



Nieuwe datum volgende SMR vergadering 

Vanwege overlapping in diverse agenda’s wordt de volgende SMR vergadering verplaatst. 
De nieuwe datum is woensdag 31 mei 2023.  

  
De Schoolmedezeggenschapsraden spraken daarnaast met directeuren over de nieuwbouw 
op scholenpark A en B, Liander en de ICT wijzigingen naar de Fierder omgeving    
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