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Geachte ouder, verzorger,
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van het
Dominicus College.
Voorafgaand
Op 15 oktober informeerden wij u over het voorgenomen besluit van het bestuur om het
Dominicus College per 1 augustus 2024 te sluiten. Achtergrond van dit besluit is een
leerlingendaling die opgevangen moet worden in de regio. Daar komt bij dat het Dominicus
College een zorgelijke financiële toekomst heeft. Na een uitgebreid traject van overleg en
onderzoek is het bestuur tot het voorgenomen besluit gekomen. Het voorgenomen besluit is
met een uitgebreide onderbouwing voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
Advies
Dinsdag 30 november ontvingen wij een negatief advies van de MR op het voorgenomen
besluit. Dit mede op basis van de resultaten van een door de MR georganiseerde digitale
ouderraadpleging, en door het rapport van de Galan Groep, waarover u door de MR bent
geïnformeerd. In dit rapport worden drie alternatieve scenario’s voor sluiting van het
Dominicus College geopperd. De MR legt de wens op tafel om deze scenario’s verder te
onderzoeken.
Vervolgtraject
De komende periode zal het bestuur zich beraden op het advies en de aangedragen
alternatieven. Wij gaan hierover op korte termijn opnieuw in gesprek met de MR, leerlingen,
de Raad van Toezicht, collegabestuurders in de regio en rectoren van onze scholen, in het
bijzonder de scholen die genoemd worden als (alternatieve) samenwerkings- of fusiepartner.
Op basis van deze gesprekken zal het bestuur een vervolgbesluit nemen.
De zorg voor leerlingen en de continuïteit van het onderwijs hebben voor ons prioriteit. Wij
vinden het van groot belang dat de onzekerheid rondom de toekomst van de school zo snel
mogelijk beëindigd wordt. Het bestuur bereidt zich voor op verschillende scenario’s. Zodra
sprake is van een vervolgbesluit informeren wij u daarover. Daarbij zal ook worden ingegaan
op wat deze besluitvorming voor uw kind kan betekenen.
Tot slot
Wij realiseren ons dat de onrust binnen de school, de onzekerheid en de hoeveelheid
informatie die u via verschillende kanalen ontvangt, veel vraagt van leerlingen en ouders. Wij
zien het als onze verantwoordelijkheid om de komende tijd zoveel mogelijk ruimte te geven
aan vragen en emoties, maar tegelijkertijd te blijven voorzien in een stevig

onderwijsprogramma. Wij complimenteren de medewerkers van het Dominicus College voor de
continuïteit die zij hierin bieden. De sit-in, door leerlingen georganiseerd op 30 november
2021, zien we als een uiting van grote betrokkenheid bij de school én een signaal waar we
gehoor aan geven door in gesprek te gaan en heldere informatie te bieden. Dat zullen wij ook
periodiek blijven doen.
Mocht u meer informatie willen over de achtergronden van het voorgenomen besluit, dan
verwijzen wij u naar de website van het Dominicus College. Daar kunt u onder het kopje
‘Toekomst Dominicus College’ onderzoeksresultaten vinden die meer inzicht bieden in de
regionale uitdaging om teruglopende leerlingenaantallen op te vangen.
Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur

Han Elbers

Hans Schapenk
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