
Jaarverslag MR 2020-2021

Het jaar begon rustig in augustus 2020 en de eerste paar vergaderingen was ook alles zoals de jaren 
ervoor. De samenstelling van de MR was wel op een redelijk aantal plekken gewijzigd ton opzichte 
van het afgelopen jaar.

Samenstelling:

De leden aan het begin van het jaar waren: 
Personeel: Lilian Fluijt (voorzitter), Jos Kieboom (secretaris), Emilie Braam-Roulot, Nadia Lolli, 

Tom Hooft van Huysduynen
Ouders: Saskia van Zwolgen, Karima Coenders en Ayla Ozturk Isleyen 
Leerlingen: Joris Berkers, Bastiaan Straten en Sofie Dam

Namens het MT waren aanwezig: Dorine Pepping (rector), Nancy van Riet-Bunte (conrector) en 
Menno Bartlema (conrector). Het MT is na 2 juni niet meer anwezig geweest bij de MR-
vergaderingen.

In de loop van het jaar zijn er wat wisselingen in het dagelijkse bestuur geweest. In maart gaf Jos 
Kieboom aan dat hij het secretarisschap niet kon combineren met zijn andere taken. 

Vanaf dat moment is door de MR gekozen voor Harm Denissen  als secretaris en Karima Coenders 
als nieuwe vice-voorzitter. Het dagelijks bestuur bestond vanaf dat moment uit 3 leden.

Voor het einde van het schooljaar namen Bastiaan Straten en Lilian Fluijt afscheid van de MR 
waardoor we tijdelijk met 10 leden waren. 

“Normale” MR bezigheden

De MR heeft een online een basisscholing en een fusiescholing gevolgd via de AOB. De MR heeft 
in dit jaar ingestemd met de meeste van de zaken die jaarlijks voorbij komen. Onder andere het 
examenreglement, PTA/PTO, overgangsnormen, jaarplanning. Verder is advies uitgebracht over een
verscheidenheid van onderwerpen. De MR heeft niet ingestemd met het arbo jaarverslag. Voor een 
volledige lijst verwijs ik je graag naar de notulen van de MR. Voor de schoolgids en de 
ouderbijdrage was het nodig om ze over de vakantie heen te tillen, maar in het begin van het 
schooljaar is ook hier overeenstemming tussen de MR en het MT ontstaan. 

NPO

In de loop van het jaar werd het duidelijk dat er een budget vrij zou komen vanuit de overheid om 
achterstanden in de halen. Over de inzet van dit bedrag is naar aanleiding van een voorstel van het 
MT een discussie geweest. Hieruit is gekomen dat het merendeel van het bedrag gaat naar het 
kleiner houden van groepen. Op advies van de MR is ook een deel van het bedrag gereserveerd voor
leerlingen die een behoefte hebben aan extra uitdaging. 

In het schooljaar 2021-2022 zal verder nagedacht moeten worden over de specifieke invulling van 
een deel van het bedrag en de besteding van het bedrag voor 2022-2023. 

Voorgenomen besluit Fusie Dominicus College en Kandinsky College

Het toenmalig Dagelijks Bestuur is, onder strikte geheimhouding, door het MT in december 2020 
geïnformeerd over de fusieplannen met het Kandinsky College. In Februari 2021 is vervolgens pas 



de voltallige MR geïnformeerd. Door deze manier van informeren kwamen deze plannen als een 
verrassing en de onrust en vele krantenartikelen van voornamelijk het MT/bestuurder heeft ervoor 
gezorgd dat er een tussenstap kwam om te kijken naar de financiële haalbaarheid van het Dominicus
College. De MR heeft het MT geadviseerd deze plannen te bevriezen en het Dominicus College in 
de gelegenheid te stellen in de toekomst verder gezond te kunnen blijven voortbestaan. Verder is de 
MR gestart met het initiëren van een onderzoek in welke vorm het Dominicus College in de 
toekomst kan  blijven bestaan. 

Het onderzoek van de bestuurder is eind september/begin oktober gereed. 

Samenwerking met het MT

In het begin van het schooljaar was de samenwerking met het MT nog goed, maar na de 
bekendmaking van de fusieplannen en de vragen die hieruit naar voren kwamen werden de 
gesprekken stroever. De MR heeft op meerdere vragen om informatie geen gehoor gekregen. De 
MR voelde zich hierdoor niet gehoord en geïnformeerd. 

Door de toegenomen kritiek heeft het MT begin juni 2021 laten weten niet meer in overleg te gaan 
met de MR. Het MT wilde enkel nog met PMR-leden in overleg. Aangezien het spreken met een 
deel van de MR en de rest niet volgens de MR niet wenselijk is heeft de MR de leden van het MT 
uitgenodigd voor de laatste 2 vergaderingen van de MR, maar zijn ze niet op deze uitnodiging 
ingegaan. Dit zorgde voor veel onnodige vertraging van de processen, maar de meeste lopende 
zaken zijn afgehandeld. 

De ouder- en leerlingengeleding heeft begin juli 2021 een klacht ingediend tegen het MT.

Aantal overleggen van de MR

De MR is voor 7 reguliere vergadering bij elkaar gekomen. Daarnaast zijn er nog 3 extra MR 
vergaderingen geweest en een groot aantal extra overleggen tussen de leden van de MR. 

Naast dat de MR als geheel samenkomt zijn er ook overleggen geweest tussen de PMR en het MT 
en tussen de personeelsleden, ouders en leerlingen onderling of in groepen. 

Commissies: 
 
– Tom Hooft van Huysduynen zat als MR-lid in de arbocommissie.
– Jos Kieboom, Bastiaan Straten en Harm Denissen hebben plaatsgenomen in de Financiële 

commissie van de MR.
– Tom Hooft van Huysduynen en Nadia Lolli zaten in de verkiezingscommissie van de MR.
– Harm Denissen nam deel aan het overleg over de NPO gelden. 

Dank:

Tot slot bedanken de leden van de MR iedereen die betrokken waren en ons hebben ondersteund en 
van raad voorzien. In het bijzonder de conciërges die het mogelijk maakten vergaderen op school te 
verzorgen, ondersteunend (technisch) personeel die het mogelijk maakten dat de ouders en 
leerlingen, de  ouder- en leerlingenavonden hebben kunnen houden en de ouders (binnen en buiten 
de ouderraad) die ons van input hebben voorzien via e-mail en anderszins.

Medezeggenschapsraad Dominicus College


