HIERBIJ EEN BELANGRIJK BERICHT VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
DOMINICUS COLLEGE

Geachte ouders en/of verzorgers,

Mail en bijlage schoolleiding en bestuurder
Vanuit de directie heeft u afgelopen woensdag, 24 maart jl., een e-mail
ontvangen. Deze e-mail ontving u naar aanleiding van het artikel dat de
Gelderlander op diezelfde dag op haar website heeft geplaatst en tevens
doorplaatste op donderdag 25 maart jl. in de krant. De e-mail van de directie is
vergezeld met een brief die afkomstig is van de schoolleidingen van het
Dominicus College alsmede van het Kandinsky College en van beide bestuurders.
Wij kunnen ons, al MR, goed voorstellen dat de informatie die u is verstrekt als
donderslag bij heldere hemel is ontvangen. Als medezeggenschapsraad (hierna:
MR) van het Dominicus College willen wij graag helderheid geven en zeker ook
de onrust wegnemen, die het artikel en de bijlage heeft veroorzaakt ten aanzien
van een “vermeende fusie”. Ook lichten wij toe wat onze taak is als MR binnen
een dergelijk voornemen.

(Taak) medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het
schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de
medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of
instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen
wordt.
De MR is dus vertegenwoordiger van leerlingen, ouders en personeel en heeft
formeel instemming op de scholenfusie. Dit betekent dat bij elk te nemen besluit
met betrekking tot een fusie, ook bij een intentiebesluit, dit ter instemming aan
de MR moet worden voorgelegd.
Al in de verkenningsfase moet de MR geïnformeerd worden over mogelijke
plannen en dienen zij te beschikken over de juiste informatie als bijvoorbeeld
een intentiebesluit. In dit startdocument (convenant) en het intentiebesluit staat
welke fusie wordt overwogen, hoe het onderzoek plaatsvindt en wat er geregeld
moet worden. Denk hierbij aan de inrichting van het onderwijs, het management
en het personeelsbeleid.

Gouden weg van zorgvuldigheid
Bij een grootschalige fusie als het Dominicus College en het Kandinksy College
voor ogen hebben dienen de schoolleidingen/ bestuurders ‘gouden weg van
zorgvuldigheid’ te bewandelen. Het gaat naast financiering, subsidie, personeel

en persoonlijke carrière vooral om het belang van de leerlingen van maar liefst
twee scholen. Zorgvuldigheid dient dus altijd boven snelheid te gaan.

Reactie op het intentiebesluit
Zowel in het krantenartikel als in de bijlage die door de directie is verzonden is
vermeld dat het intentiebesluit reeds is genomen. Echter, het is de MR niet
bekend dat dit besluit is genomen.

De juiste informatie is cruciaal
Het delen van de juiste informatie op het juiste moment door de
schoolleiding/het bestuur is van groot belang voor de MR. Juiste en onpartijdige
informatie bevordert de onafhankelijke rol van de MR en staat het proces niet in
de weg. Want alléén door de juiste stappen te doorlopen zorg je voor
duidelijkheid in communicatie naar leerlingen, ouders en personeel.

Standpunt MR op dit moment
Op dit moment heeft de MR nog geen enkel standpunt genomen ten aanzien van
de ideeën van de schoolleiding/bestuur aangaande een fusie. Bovendien is geen
enkel formeel stuk voorgelegd aan de MR.
Primair is het bestaansrecht van het Dominicus College te waarborgen. De MR
heeft immers geen onomstotelijk bewijs voor krimp (in leerlingenaantal) en is
het bestaansrecht van het Dominicus College nog steeds te bewijzen. Om
kwalitatief goed onderwijs en een breed aanbod te kunnen blijven garanderen
zijn we hierom een bestuurlijke fusie aangegaan.
Zonder de juiste informatie aan de MR en instemming van de MR is een fusie nog
geen onderwerp op de agenda.
Vragen en /of opmerkingen
Wij begrijpen dat er bij u wellicht nog veel vragen zijn. Zodra het moment daar
is dan wordt u zoveel mogelijk via de formele kanalen geïnformeerd.

Als MR zijn wij er voor u!

Met vriendelijke groet,

De gehele MR geleding van het Dominicus College.

