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Geachte Lezer, collega’s, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad 2020 – 2021.  Het is een 
enerverend jaar geweest waarin de MR te maken heeft gehad met een 
verscheidenheid aan stukken, een afgeronde en een verkennende fusie en uiteraard 
maatregelen rondom het coronavirus. 
 
In het afgelopen schooljaar heeft de MR de tijd genomen om zich bij te scholen op 
het gebied van formatieplannen, lessentabellen, taakbeleid en onderwijs financiën.  
 
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 2020-2021 
 
Vanaf de start van het schooljaar hebben Michiel Klont en Yteke Stellema de raad versterkt. 
Rania Aljassem en Stefan Boekema zijn de raad komen versterken vanuit h/v.  
In de loop van het schooljaar is mevrouw T. Procee bereid gevonden om namens de ouders 
van de vmbo vakschool zitting te nemen in de MR.  
In het najaar van 2020 heeft Heino Buikema besloten niet meer zitting te nemen in de MR. 
Zijn vervangster is Wilma Greijdanus.  
 
In onderstaand schema de samenstelling zoals die is aan het eind van schooljaar 2020-
2021.  
Met als kanttekening dat Astrid Nauta met zwangerschapsverlof is en tijdelijk wordt 
vervangen door Baukje Veenstra. 
 

 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 Aug 
2020 

Secretaris  

7 oop Tseard Wilman 2015 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 Rensje Adema 2019 Lid Neemt afscheid eind 
dit schooljaar 

2 h/v Rania Al Jassem Aug 
2020 

Lid  

3 h/v Stefan Boekema Aug 
2020 

Lid  

      

 
 
 
 

  



Besluiten, adviezen en andere zaken voorvloeiend uit het overleg van 

de MR 
 

 

21 september 2020 
Formatieplan 
De pmr heeft nog niet kunnen instemmen met het Formatieplan 2020-2021 zoals het is 
voorgelegd aan de vergadering.  
Knelpunten zijn:   

1. “Meerjarenoverzicht overschotten en tekorten per sectie verdeeld in 1e en 2e graads 

lessen (peildatum 26 mei 2020)” Pagina 6. In het schematisch overzicht zijn de 

lessen die momenteel worden verzorgd de basis. Die worden lineair doorgetrokken 

naar de toekomst. De PMR kan het niet rijmen dat er aan de ene kant wordt gesteld 

dat het overzicht niet accuraat is, omdat er geen rekening is gehouden met meerdere 

bevoegdheden van docenten, maar dat er wel een conclusie uit worden getrokken 

dat vrijwel alle secties een tekort kennen.  

2. De inrichtingsstructuur. Bijlage. De pmr vraagt zich af hoe het komt dat bepaalde 

(docent-) functies in de ene locatie wel worden genoemd en in de andere niet. Te 

denken valt aan het examensecretariaat en examencoördinator, decanaat en Ontw. 

DC Quest. Dat geeft onduidelijkheid. Ook wekt de inrichtingsstructuur bij de pmr de 

indruk dat Ontw. DC Quest en Examensecretaris functies zijn de op de afdeling 

HAVO/VWO volgens  de inrichtingsstructuur gelijkwaardig zijn aan de functie van 

Teamleider.      

 
PTA’s 
De MR heeft ingestemd met de wijziging in de PTA’s zoals die de raad zijn voorgesteld 
 
 

24 november 2020 
Formatieplan 2020-2021 
De raad kan zich nog niet vinden in het Formatieplan 2019-2020 en besluit het aan te 
houden en door te schuiven naar de PMR van 2 december.    
De PMR heeft ingestemd met het formatieplan na wijzigingen.  
 
Protocol Online Lesgeven 
De Raad is overeengekomen dat zij de dagelijks bestuurder vraagt het gewijzigde Protocol 

aan te leveren en dat daar via de mail over kan worden gestemd. Het protocol is 

aangeleverd en de raad heeft ermee ingestemd.  

Vakantieregeling 2020-2021 
De Raad adviseert positief op de Vakantieregeling 2020-2021. 

Regeling Schoolkosten  
De ouders en leerlingen stemmen in met de Regeling Schoolkosten zoals die de raad zijn 
voorgelegd.  
 
Schoolgids 
Constaterend dat de schoolgids nog niet correct is en nog onderhevig is aan taalfouten kan 
de ouder- en leerlinggeleding van de raad nog niet instemmen met de schoolgids.    

 



 
 
Fusie Inspecteur Boumanschool en Dockinga College 
De Raad stemt in met de fusie DC met IBS zoals die aan de Raad is voorgelegd.  
 
 

27 januari 2021 
Voorzitter en secretaris 
Als secretaris is gekozen Yteke Stellema-Vastbinder. Wybe Jacobi blijft voorzitter, nu voor 
onbepaalde tijd.  
 
Doorstroom GT naar Havo 
De MR heeft ingestemd met het document: "Randvoorwaarden voor een succesvolle 
doorstroom van leerling van GT naar Havo." 
 
Schoolgids 
De ouder geleding en leerling geleding van de MR hebben ingestemd met de schoolgids.  
 
Intentieverklaring  
Wat betreft de intentieverklaring betreffende de fusie van Dockinga College, Lauwers 
College en CSG Liudger, wil de MR de stemming aanhouden. Hier heeft de MR een aantal 
redenen voor, die binnen 6 weken schriftelijk inhoudelijk gemotiveerd zullen worden. 
 
Begroting 2021 
De MR gaat verdere vragen over de begroting 2021 uitwerken alvorens een advies uit te 
brengen.  
 
Initiatiefvoorstel veiligheid personeel 
De MR heeft tot op heden nog geen reactie ontvangen op het ingediende initiatiefvoorstel 
rondom de veiligheid van het personeel rondom coronamaatregelen en de geldende 
lockdown.  

 

22 maart 2021 
Begroting 2021 
De MR is positief gestemd over de wijze waarop schriftelijk antwoord gegeven is op de 

vragen betreffende de begroting van 2021.  

De MR is zich ervan bewust dat zij te laat heeft gereageerd op de begroting om nog iets 

anders dan een positief advies uit te brengen. Tijdens de vergadering is ook het quorum wat 

nodig is om te stemmen (de helft van de leden plus een) niet behaald. Er heeft dan ook geen 

stemming plaats gevonden.  

 

Intentieverklaring 

De MR van het Dockinga College stemt in met de verdere verkenning van de bestuurlijke 

fusie tussen Dockinga College, Pro Dokkum, CSG Liudger en Lauwers College. Daarbij 

geven we expliciet aan dat we hiermee niet instemmen met alle in de notitie aangegeven 

uitgangspunten, analyses, opvattingen en (onderwijskundige) uitgangspunten. Onderzoek 

naar de bestuurlijke fusie mag gedaan worden en de FER kan opgesteld worden. Dit 

betekent dus dat we hiermee niet instemmen met een bestuurlijke fusie. Over alle andere 

uitgangspunten genoemd in de intentieverklaring en de notitie, doen we nu geen uitspraak. 

Te allen tijde houden wij ons het recht voor om conform de rechten genoemd in de WMS een 

definitief oordeel te vormen over deze bestuurlijke fusie.  

 



Initiatiefvoorstel veiligheid personeel 

De personeelsgeleding heeft het initiatief genomen om het gevoel van veiligheid van 

sommige o.o.p.-ers in coronatijd te versterken. Op het ingediende initiatiefvoorstel 

betreffende veiligheid van het personeel heeft de MR een positieve reactie ontvangen van de 

dagelijks bestuurder.  

 

27 mei 2021 
Fusie Dockinga College, Lauwers College, CSG Liudger en Pro Dokkum 
De Raad heeft om documenten gevraagd betreffende de fusie van het Dockinga College met 
CSG Liudger, Lauwers College en Pro Dokkum. De Raad heeft, ondanks dat zij geen 
formeel recht heeft te adviseren in deze, desgevraagd een negatief advies gegeven 
betreffende het organiseren van administratieve processen terwijl de definitieve goedkeuring 
voor de fusie nog niet gegeven is.  
 
PTA’s 
De Raad heeft ingestemd met de wijzigingen van het PTA van de locatie Havo/VWO, zoals 
ons is voorgelegd op 23-4-2021.  
 
Examenreglement 
De Raad heeft ingestemd met de wijzigingen van het examenreglement van de locatie 
Havo/VWO, zoals ons dat is voorgelegd op 23-4-2021.  
 
Lessentabel 
De Raad heeft niet ingestemd met de lessentabel Dockinga College, zoals ons is voorgelegd 
op 23-4-2021. De Raad kon niet instemmen doordat in het begeleidend schrijven de 
suggestie wordt gewekt dat deze lessentabel voor meerdere jaren zou kunnen gelden. Dit is 
tegen de gemaakte afspraken in. De Raad vraagt dit aan te passen en is, in verband met de 
formatie, bereid om op korte termijn opnieuw te stemmen.  

 

23 juni 2021 
Initiatiefvoorstel opening scholen 
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.  
 
Lessentabel 
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.   
 
PTA’s 
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.  
 
Keuzevak PIE 
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.  
 
 
 



Roosterrichtlijnen 
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. 
 
Formatieplan 2021-2022 
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.   
 
 
 

 


