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Berichten namens de schoolleiding
Toekomst Dominicus College
Het nieuws over het onderzoek naar de fusie heeft veel losgemaakt. Dat is meer dan begrijpelijk, het is immers
een heftige boodschap die ook nog sterk gekleurd werd door de berichtgeving in de pers. Afgelopen week
heeft het MT vragen opgehaald bij het personeel en bij de ouders, ook bij de ouders van de nieuw aangemelde
leerlingen. De vragen waren uiteenlopend van aard maar één vraag staat centraal: is het echt nodig om een
fusie aan te gaan?
Deze vraag die door alle partijen gesteld wordt, geeft aan hoe betrokken iedereen is bij onze school . Dat is
natuurlijk mooi en hartverwarmend. En dat maakt het dan ook extra wrang dat we van mening zijn dat een
fusie noodzakelijk en wenselijk is. In de komende tijd zal het zogenaamde haalbaarheidsonderzoek waar we
veel over gesproken hebben opgestart worden. Eén van de eerste onderzoeksvragen zal dan ook zijn om in
beeld te brengen waarom een nieuw toekomstbeeld geschetst moet worden. Daarnaast zal het onderzoek
ingaan op de verschillende kwesties die aan bod zijn gekomen op de informatiemomenten zoals de
consequenties voor leerlingen, alternatieve scenario’s en wat de genoemde fusiescholen voor elkaar kunnen
betekenen. Samen met de MR zal gekeken worden welke vragen nog meer aan de orde dienen te komen.
Op alle vragen die we hebben gehad en die we konden nalezen in de chat worden binnenkort op
samenvattende wijze antwoorden geformuleerd in de Q and A op de website. Maar eerst willen we ook vragen
ophalen bij leerlingen; we beraden ons nog op de wijze waarop we dat kunnen doen. In elk geval zijn de
leerlingenraad en de teamraden daarin goede gesprekspartners.
We gaan u regelmatig in de Nieuwslink op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en blijven openstaan
voor uw vragen via postbus@dominicus.nl.
Namens het MT

Start periode 4
Op donderdag 15 april start periode 4 met de huidige coronamaatregelen. Wel wisselen we vanaf dat moment
de klassen die op maandag en woensdag fysiek les krijgen om; op maandag komen de leerlingen van 4 havo en
5 vwo naar school en op woensdag de leerlingen van 4 vwo . We proberen vanaf de meivakantie, na de laatste
lesdag van de examenleerlingen, meer fysieke lessen in te plannen, te beginnen met de voorexamenklassen.
We bereiden ons voor op eventuele versoepelingen van maatregelen vanuit de overheid, zodat we snel over
kunnen schakelen op mogelijke andere scenario’s.
Op de website onder Onze school>corona vindt u een up-to-date coronaprotocol.

Cijfers (on)zichtbaar in Magister
Per ongeluk zijn de cijfers van de bovenbouw deze week in Magister korte tijd onzichtbaar geweest. Dit is
inmiddels hersteld. Excuses voor het ongemak.

Overgangsregeling 2020 - 2021
In verband met het bijzondere jaar door alle coronamaatregelen, ligt woensdag 14 april in de MR een voorstel
voor om de overgangsregeling iets minder strak toe te passen dan andere jaren. Meer informatie volgt.
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Vervanging lessen Arthur Mutsaers
Vanaf 15 april vervangt Bouke Deinum (DEU) in klas 2 en 3 de lessen van Arthur Mutsaers. Bouke is een jonge
docent en erg blij dat hij bij ons deze kans krijgt. Wij wensen Bouke veel succes met zijn start op onze school.
Lars Jaenson, docent aardrijkskunde van de Monnikskap, neemt de lessen van klas 4 en 5 havo over.

Vervanging Hanneke de Jong
Onze docent kunstvakken en teamcoördinator 3-4-5 havo, Hanneke de Jong, is vanaf komende week met
zwangerschapsverlof. De lessen van Hanneke worden de komende tijd vervangen door collega’s van de eigen
vaksectie. Emilie Roulot neemt haar taak als teamcoördinator over. Langs deze weg wensen we Hanneke een
heel plezierig verlof toe!
Menno Bartlema, conrector

Nieuws uit de ouderraad
Fusie
De afgelopen periode is er veel onrust ontstaan door (vroegtijdige) publicatie van voorgenomen fusieplannen.
De ouderraad heeft ervoor gekozen om de ouderraadvergadering met het MT af te wachten alvorens een
reactie te geven.
Het MT heeft de ouderraad bijgepraat over de voorgenomen plannen en het nog te lopen traject. Als
ouderraad hebben we onze zorgen geuit over deze plannen en de (mogelijke) gevolgen voor onder meer: de
kwaliteit van het onderwijs, de reisafstand bij een (eventuele) verhuizing, de Monnikskap, het kenmerkende
onderwijs en het sociale karakter van de school. Het MT heeft onder andere aangegeven dat de Monnikskap
onderdeel blijft van de school en meegaat bij een eventuele verhuizing. Het MT heeft toegezegd onze zorgen
mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek om te komen tot een fusie-effectrapportage. Ook overige
ouders worden gedurende het haalbaarheidsonderzoek gevraagd hun mening en zorgen te delen.
Wij hebben de afgelopen tijd van een flink aantal verontruste ouders een mailbericht ontvangen. De zorgen die
in deze berichten zijn geuit, hebben we zo veel mogelijk ingebracht tijdens de vergadering. Blijf vooral vragen
en zorgen naar ons sturen via: ouderraad@dominicuscollege.nl. De inbreng van ouders en leerlingen is voor
ons zeer waardevol. Wij nemen deze input mee in de contacten met de MR en het MT in de komende periode.
Evaluatie Onderwijsvernieuwing
De projectgroep onderwijsvernieuwing heeft met de ouderraad de bevindingen gedeeld van een onderzoek
onder docenten en leerlingen over de inzet van DC-uren. Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er
een aantal verbeteringen en ambities besproken, zoals een vergroting van de verwerkingscapaciteit van
Zermelo, coaching vanuit het mentoraat en inzet van extra beschikbare uren vanuit het Ministerie van
Onderwijs ten behoeve van het verkleinen van de opgelopen onderwijsachterstand wegens corona. Over de
uitvoering van deze zaken worden ouders en leerlingen in de komende tijd verder geïnformeerd.
De ouderraad
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Medezeggenschap over de toekomst
Hier verschijnt met regelmaat een update namens de MR over onze werkzaamheden. We
besteden bijzondere aandacht aan de stand van zaken omtrent de plannen voor de
toekomst van het Dominicus College.
Op 24 maart verscheen een artikel op de website van De Gelderlander en dat heeft de gemoederen flink bezig
gehouden zowel binnen als buiten onze Medezeggenschapsraad. Wij van de MR constateerden dat er ten
onrechte door veel ouders, leerlingen en personeel vanuit werd gegaan dat een fusie met het Kandinsky een
uitgemaakte zaak was. Dit is absoluut niet het geval: het haalbaarheidsonderzoek moet nog steeds beginnen
en na zo’n onderzoek zijn er nog heel wat andere stappen die genomen moeten worden voordat er gesproken
kan worden van een ‘fusie’. Op vrijdag 2 april heeft onze MR-personeelsgeleding een bijeenkomst voor het
personeel georganiseerd. Veel personeelsleden gaven te kennen graag eerst onderzocht en onderbouwd te
willen hebben of het daadwerkelijk nodig is om onze school in de huidige vorm te laten eindigen. Tijdens de
door de MR-oudergeleding georganiseerde online ouderavond voor alle ‘nieuwe’ ouders op woensdag 7 april
werd door de aanwezige ouders hetzelfde aangegeven. Op zaterdag 3 april verscheen een artikel in de
Gelderlander, waaraan wij onze medewerking hebben verleend. Zo werd, hopen wij, ook voor de buitenwereld
duidelijk dat wij allereerst willen staan voor het bestaansrecht van onze school in huidige vorm, totdat
aangetoond kan worden dat deze in twijfel moet worden getrokken. Verder vergaderen wij heel wat af:
woensdag 14 april staat de volgende MR vergadering gepland. Deze vergadering zal alleen in het teken staan
van lopende zaken, dus niet gerelateerd aan de hierboven genoemde toekomstplannen. Je zou bijna vergeten
dat er ook nog steeds een epidemie aan de gang is! De notulen van deze vergadering zullen openbaar worden
gemaakt zodra deze zijn goedgekeurd. Vergaderingen van de MR zijn openbaar maar de huidige
lockdownmaatregelen maken een en ander wat gecompliceerder dan gebruikelijk. Voor wie geïnteresseerd is
naar de mogelijkheden om een vergadering (online) bij te wonen of ons iets wil vragen of toesturen; stuur een
mail naar medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl
Lilian Fluijt, voorzittter Medezeggenschapsraad
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Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl

4.

