
 

 

Medezeggenschap  

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. 

 

Elisabeth Hankeln is sinds vorige week onze nieuwe MR-lid. Wij wensen Elisabeth veel 

succes met de uitdagingen van komende tijd. 

 

Het eindrapport financiële analyse Dominicus College heeft bij personeel, ouders en de MR 

veel vragen opgeroepen. Ouders en personeel hebben naar aanleiding van dat rapport nog 

veel vragen. De Medezeggenschapsraad heeft het MT/bestuur vragen gesteld over het 

rapport en een tweetal adviezen gegeven. De adviezen houden kort gezegd in:  

1) met onmiddellijke ingang een saneringsproces opstarten en 

2) het Dominicus College de komende drie jaar een eigen toekomststrategie te laten 

creëren.  

Deze brief (*) van de MR met vragen en de adviezen vindt u terug op de website van het 

Dominicus College onder het kopje “Medezeggenschapsraad”. 

 

Donderdagavond 14 oktober jl. heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de MR en de 

bestuurders waarin aan de orde zou komen het BMC rapport, de visie van de bestuurders 

op de ontwikkeling van het scholenpalet Zuid West en deelname aan het 

haalbaarheidsonderzoek DC-KC. Tijdens dit gesprek hebben de bestuurders een tweetal 

vragen gesteld aan de MR: 

1) een standpunt in te nemen ten aanzien van de haalbaarheid van de fusie met het 

Kandinsky College en  

2) het bestuur advies te geven ten aanzien van het voorgenomen besluit tot over te 

gaan tot sluiting van het Dominicus College, nu het bestuur geen vertrouwen heeft 

in een zodanig te wijzigen beleid. 

 

Zodra wij meer informatie voorhanden hebben organiseren wij een personeels- en 

ouderbijeenkomst. Wij proberen dan zoveel mogelijk uw vragen te beantwoorden, maar 

natuurlijk willen wij ook uw zorgen en ideeën horen.  

 

Het onderzoeksbureau dat de MR in de arm heeft genomen zal de komende periode de 

opties gaan verkennen of het Dominicus College bij gewijzigd beleid als zelfstandige school 

of in samenwerking met andere scholen kan blijven voortbestaan. Dit onderzoek zal rond 

1 november a.s. worden afgerond. 

 

Tot slot nog, de PMR heeft een enquête met een viertal scenario’s onder het personeel 

gehouden. De uitkomst van deze enquête is nog niet bekend. 

 

 

Met hartelijke groet,  

 

 

Medezeggenschapsraad Dominicus College  

 


