
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. 

Direct na de meivakantie, op maandag 17 mei is de MR weer bijeengekomen in een besloten 

vergadering. We hebben het gehad over een verdere invulling van het onderzoek naar het 

bestaansrecht van onze school. Dit onderzoek heeft wat ons betreft nu de hoogste prioriteit. 

Leerlingen, ouders, personeel: iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid en dat het liefst zo 

snel mogelijk. We benaderen mensen en worden benaderd door mensen uit onze 

achterbannen die een bijdrage willen leveren aan het onderzoek. Hier maken wij heel graag 

gebruik van en wij verwelkomen dan ook deze input. De betrokkenheid is en blijft 

onverminderd groot. 

Op woensdag 2 juni staat de volgende MR vergadering gepland. Deze vergadering zal alleen 

gaan over lopende zaken zoals de invulling van de besteding van de NPO gelden, het nieuwe 

concept schoolplan en de nieuwe concept schoolgids. Een dag later, op donderdagavond 3 

juni van 19.00 tot 20.30, zal een online informatiebijeenkomst plaatsvinden voor alle 

leerlingen van de school. De informatiebijeenkomst bevat een korte presentatie over de 

huidige stand van zaken omtrent de toekomstplannen van de school en zal verder in het 

teken staan van het beantwoorden van vragen die leerlingen hierover hebben. Deze avond 

zal voornamelijk worden gepresenteerd door de leerlingen en ouders van de MR. Leerlingen 

ontvangen hiervan een uitnodiging met link via hun emailadres van school. 

Vergaderingen van de MR zijn openbaar maar de huidige lockdownmaatregelen maken een 

en ander wat gecompliceerder dan gebruikelijk. Als u de reguliere MR vergadering wilt 

bijwonen, ontvangen wij van u graag een aanmelding per mail, uiterlijk woensdag 2 juni voor 

16.00. U zult dan een Teamsuitnodiging van ons ontvangen met daarin een link naar de 

online vergadering. Houdt u er rekening mee dat de geluidskwaliteit wellicht niet van 

optimaal niveau zal zijn. De vergadering zelf start om 20.30 en zal eindigen rond 22.00. 

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 

Hartelijke groeten, namens de MR van het Dominicus College 
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