
 

Besluiten naar aanleiding van vergadering Medezeggenschapsraad  
Datum: 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. 
 


