
 

Besluiten naar aanleiding van vergadering 

Medezeggenschapsraad  
Datum: 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 aankomen bestuursgesprek met de inspectie. Het MT is bezig met de uitwerking 

van een aangepast examenreglement.  

 


