Eindejaarsbericht medezeggenschapsraad 2017
In dit eindejaarsbericht kijkt de medezeggenschapsraad (MR) van het DOK terug op een turbulent
2017 waarin veel is gebeurd. We kijken ook vooruit naar het jubileumjaar waarin het DOK 10 jaar
bestaat.
Terugblik 2017
Sinds half mei functioneert de MR in de huidige bezetting na toetreden van Paul Dwarshuis en Jacco
van Nieuwkoop tot de oudergeleding. De personeelsgeleding bestaat uit Debbie van Zelm (voorzitter)
en Remon van Miltenburg.  In 2017 is de MR nauw betrokken geweest bij de besluitvorming van het
bestuur van ABS Het DOK om aansluiting te zoeken bij Stichting Panta Rhei. Dit proces bestond uit
plannen bestuderen, veel gesprekken voeren en het organiseren van bijeenkomsten voor personeel
en ouders. Dit proces heeft in september geleid tot een unaniem positief advies over deze plannen.
Per 1 januari  2018 is de aansluiting bij Panta Rhei een feit.
Vlak voor de zomervakantie werd de MR verrast door het plotse vertrek van Bertil Boers. Gelukkig
werd dit snel opgepakt door aanstelling van Jacqueline van Werkhoven als interim directeur. Bij de
zoektocht naar een nieuwe directeur in het najaar heeft de MR een actieve rol gespeeld. Zowel
personeelsgeleding als oudergeleding van de MR zijn intensief betrokken geweest bij de
sollicitatieprocedure. Dit heeft bijgedragen aan de benoeming van de nieuwe directeur Carin Robles
per 1 maart 2018.
In het najaar heeft de MR ook bijgedragen aan de praktische zaken rond de aansluiting bij Panta Rhei.
Vanaf oktober 2017 heeft het DOK, vooruitlopend op de officiële fusiedatum van 1 januari 2018,  ook
zitting in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Panta Rhei. De GMR bestaat uit
een vertegenwoordiging van elk van de 16 scholen die bij Panta Rhei zijn aangesloten. Vanuit onze rol
in de GMR hebben we ons  in de eerste instantie gericht op zorgvuldige inbedding van Het DOK
binnen Panta Rhei. We hebben zowel meegekeken op de meerjarenbegroting van Panta Rhei als op
de uitwerking daarvan voor de begroting van het DOK in 2018. Binnen de GMR hebben we ook een
actieve bijdrage geleverd aan het sollicitatieproces waarin een bindende voordracht wordt gedaan
voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht van Panta Rhei.
Onze positieve indrukken over Panta Rhei worden regelmatig bevestigd. We merken bijvoorbeeld nu
al verschil in meer financiële slagkracht binnen de begroting van het DOK van 2018. Maar ook
praktisch merken we nu al dat Panta Rhei toegevoegde waarde biedt. De interne begeleiders van het
DOK sluiten voor intervisie aan bij bijeenkomsten van het netwerk van interne begeleiders binnen
Panta Rhei-scholen. Hetzelfde geldt voor aansluiting van DOK-medewerkers bij het ICT-netwerk.
Vooruitblik jubileumjaar 2018
We kijken uit naar de samenwerking met onze nieuwe directeur Carin Robles in het jubileumjaar
2018. Onze aandacht zal liggen op het vanuit onze rol ondersteunen van een goede start voor Carin.
Speciale aandacht zullen we hebben voor een evenwichtige, gezonde en verantwoorde verdere groei
van het DOK in leerlingaantallen, met bijbehorende personele bezetting, financiële kaders en
investeringen. Als er vragen of signalen zijn: spreek ons gerust aan in 2018!
De MR wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2018!

