
 

Besluiten naar aanleiding van vergadering Medezeggenschapsraad  
Datum: 31-05-2022 

1. De Raad heeft ingestemd met de lessentabel van de Inspecteur 
Boelensschool voor schooljaar 2022-2023, zoals aan ons is voorgelegd op 25-
05-2022.  

2. De Raad heeft ingestemd met de AVG documenten, zoals aan ons voorgelegd 
op 19-01-2022.  

3. Op het document clusterlijnen HV (11-01-2022) kan de Raad voor de vierde 
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 en 23-05-2022 twee memo’s met aanvullende informatie. 
Er is echter geen gewijzigd/herzien stuk aan de Raad voorgelegd. De Raad 
heeft gevraagd na de MR vergadering van 20-04-2022 welke maatregelen 
concreet genomen worden om het voorgestelde maatwerk te bieden voor deze 
leerlingen. De Raad heeft gevraagd om deze maatregelen zwart op wit te 
ontvangen. In de Memo van 23-05-2022 staan een aantal maatregelen 
genoemd. Maar De Raad heeft daarnaast aangegeven dat deze maatregelen 
breed gedragen moeten worden door de secties Biologie en Scheikunde. Dit is 
niet het geval. Zolang dat niet het geval is, zal de Raad geen positief advies uit 
kunnen brengen.  

4. Met het document Lessentabel Dockinga College 22-23 (aangeboden op 13-
04-2022 inclusief een bijbehorende memo) heeft de Raad niet in kunnen 
stemmen. De Raad heeft twee extra memo’s ontvangen over de lessentabel 
(VMBO 19-05-2022 en HV 23-05-2022). Het stemt de Raad tevreden dat op 
locatie GT de dialoog met de sectie Bewegingsonderwijs heeft 
plaatsgevonden. In de memo van 23-05-2022 worden de onduidelijkheden 
rondom de KWT uren voor Engels opgehelderd. Op locatie HV heeft echter 
nog geen gesprek plaatsgevonden met de sectie Nederlands. In de 
vergadering van 31-05-2022 gaf de dagelijks bestuurder aan dat er een 
afspraak is gemaakt, alleen is de sectie Nederlands hier niet van op de 
hoogte. De Raad wil benadrukken dat het vak Nederlands in alle lagen van 
het onderwijs een kernvak is en doorwerkt in alle andere vakken. We zien dit 
vak nog altijd ondermijnt worden. Vanuit het NPO is er ruimte om voor dit vak 
extra ondersteuning te bieden om de kwaliteit van het onderwijs te 
waarborgen. In de Memo van 23-05-2022 heeft teamleiding HV aan dat in een 
mondeling overleg door de sectie Nederlands is aangegeven dat de urgentie 
vooral in klas 2 ligt. Dit is niet correct. De grootste urgentie ligt bij klas 3. Deze 
verwarring en het feit dat er nog steeds geen goed gesprek heeft 
plaatsgevonden, toont aan dat er niet op een constructieve wijze wordt 
samengewerkt om te zorgen voor de beste lessentabel die we de leerlingen 
kunnen bieden. Dit betreurt de Raad.   
  



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 Mariska van der Woerdt.  

De Raad sprak daarnaast met de dagelijks bestuurder over de fusie met CSG 

Liudger en het Lauwers College, de toekomst van de medezeggenschap binnen 

Fierder, het MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek) wat eraan zit te komen en 

de procedure die gevoerd is om een nieuwe directeur voor de IBS op 

Schiermonnikoog te zoeken.  

  

 

 


