
 

Besluiten naar aanleiding van vergadering Medezeggenschapsraad  
Datum: 23-06-2021 

 

1. De Raad heeft een initiatiefvoorstel ingediend betreffende de volledige heropening van de 
scholen. Er is een reactie gekomen van de dagelijks bestuurder. De Raad houdt de situatie 
nauwlettend in de gaten.  

2. De Raad heeft de aangepaste notitie lessentabel zoals die is aangeboden in de mail van 16-06-
2021, versneld in behandeling genomen. De Raad heeft ingestemd met de aangepaste notitie 
lessentabel.   

3. De Raad stemt in met de aanpassingen in het PTA voor de cohorten 2022 en 2023 HV, zoals 
ons is aangeboden in de mail van 18 juni 2021.  

4. De Raad stemt in met de verdere ontwikkeling van het nieuwe keuzevak PIE, de implementatie 
verder te doorlopen en het nieuwe keuzevak namens STO Noordoost Friesland aan te vragen 
bij DUO. De Raad stemt in met de toevoeging van het keuzevak, na accreditatie van DUO, aan 
het curriculum van de beroepsgerichte vakken van het Dockinga College.  

5. De MR wil graag een constructieve overlegpartner zijn voor de schoolleiding om samen tot het 
beste besluit te komen over beide documenten die zijn aangeboden in de mail van 10-06-2021 
onder de noemer: “Roosterrichtlijnen”. Op dit moment kunnen we geen positief advies geven op 
de roosterrichtlijnen zoals die nu voorliggen.  Daarnaast bevat het stuk nieuwe richtlijnen die 
instemmingsplichtig zijn en is volgens ons het adviesrecht niet afdoende. Op deze manier zal er 
op zijn minst sprake zijn van vertraging. Daar is niemand bij gebaat. De MR overlegt graag met 
de dagelijks bestuurder over aanpassingen en eventuele procesafspraken van de voorliggende 
roosterrichtlijnen. 

6. De personeelsgeleding van de Raad heeft niet ingestemd met het formatieplan 2021-2022 
zoals dat is aangeboden in de mail van 10-06-2021. De PMR kon niet instemmen aangezien er 
nog teveel bezwaren zijn rondom de documenten roosterrichtlijnen. Zolang is opgenomen dat 
de roosterrichtlijnen het uitgangspunt vormen voor het formatieplan 2021-2022, kan de 
personeelsgeleding niet instemmen met het formatieplan 2021-2022. Het voorstel zou zijn deze 
passage uit het formatieplan te schrappen.   

 

 


