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.

De recente ontwikkelingen hakken er bij veel betrokkenen van onze school flink in. We
kunnen wel stellen dat dit schooljaar verre van saai is. Er blijven veel reacties komen op de
toekomstplannen van de bestuurder voor de school, zowel in onze mailbox(-en) als in de
(lokale) media. Als MR zijn wij bezig geweest met het verzamelen en inventariseren van al
deze reacties, zowel van leerlingen als van personeel als van ouders. In veel van deze
reacties wordt kritisch gereageerd op de toekomstplannen. Het is opvallend hoe veel
betrokkenheid er wordt getoond en hoe veel mensen willen staan voor het Dominicus
College. Dat is mooi om te lezen. Bovendien bevatten de mails veel goedgestelde vragen en
zijn er zelfs al een flink aantal personeelsleden en ouders zelf zaken gaan uitzoeken. Er wordt
in leerlingenprognoses gedoken en er worden excel bestanden gemaakt. Voor dit alles willen
wij onze grote dank uitspreken!
Op woensdag 21 april zijn de MR-oudergeleding en de MR-leerlinggeleding aangeschoven bij
de vergadering van de Ouderraad om van gedachten te wisselen over de toekomst van de
school. Op donderdag 22 april heeft MR-oudergeleding een digitale ouderavond
georganiseerd voor alle ouders van de huidige leerlingen. Maandag 26 april is er een
bijeenkomst gehouden door de directie voor alle personeelsleden. Bij beide bijeenkomsten
waren veel mensen aanwezig en zijn er veel kritische vragen gesteld. Het merendeel van de
ouders en het personeel wil vooral weten waarom onze school niet kan blijven bestaan in
huidige vorm. De directie heeft toegezegd om deze vragen mee te nemen in het
haalbaarheidsonderzoek. Inmiddels heeft de MR de directie geadviseerd om de fusieplannen
op te schorten en eerst alle energie te steken in het voortbestaan van de school. De directie
heeft dit meegenomen in hun overleg van de afgelopen week.
Dan volgt er donderdagavond (29 april) nog een extra ingelaste MR vergadering, die alleen
zal gaan over de toekomst van de school. Bij deze vergadering schuift de directie aan.
Vergaderingen van de MR zijn openbaar maar de huidige lockdownmaatregelen maken een
en ander wat gecompliceerder dan gebruikelijk. Als u de vergadering wilt bijwonen,
ontvangen wij van u graag een aanmelding per mail, uiterlijk donderdag 29 april 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 19.30 en zal eindigen rond 21.00.
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

De MR wenst iedereen een hele fijne meivakantie!

