Medezeggenschap over de toekomst
Hier verschijnt iedere week 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.

Op 24 maart verscheen een artikel op de website van De Gelderlander en dat heeft de
gemoederen flink bezig gehouden zowel binnen als buiten onze Medezeggenschapsraad. Wij
van de MR constateerden dat er ten onrechte door veel ouders, leerlingen en personeel
vanuit werd gegaan dat een fusie met het Kandinsky een uitgemaakte zaak was. Dit is
absoluut niet het geval: het haalbaarheidsonderzoek moet nog steeds beginnen en na zo’n
onderzoek zijn er nog heel wat andere stappen die genomen moeten worden voordat er
gesproken kan worden van een ‘fusie’. Op vrijdag 2 april heeft onze MR-personeelsgeleding
een bijeenkomst voor het personeel georganiseerd. Veel personeelsleden gaven te kennen
graag eerst onderzocht en onderbouwd te willen hebben of het daadwerkelijk nodig is om
onze school in de huidige vorm te laten eindigen. Tijdens de door de MR-oudergeleding
georganiseerde online ouderavond voor alle ‘nieuwe’ ouders op woensdag 7 april werd door
de aanwezige ouders hetzelfde aangegeven. Op zaterdag 3 april verscheen een artikel in de
Gelderlander, waaraan wij onze medewerking hebben verleend. Zo werd, hopen wij, ook
voor de buitenwereld duidelijk dat wij allereerst willen staan voor het bestaansrecht van
onze school in huidige vorm, totdat aangetoond kan worden dat deze in twijfel moet worden
getrokken. Verder vergaderen wij heel wat af: woensdag 14 april staat de volgende MR
vergadering gepland. Deze vergadering zal alleen in het teken staan van lopende zaken, dus
niet gerelateerd aan de hierboven genoemde toekomstplannen. Je zou bijna vergeten dat er
ook nog steeds een epidemie aan de gang is! De notulen van deze vergadering zullen
openbaar worden gemaakt zodra deze zijn goedgekeurd. Vergaderingen van de MR zijn
openbaar maar de huidige lockdownmaatregelen maken een en ander wat gecompliceerder
dan gebruikelijk. 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

