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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    dinsdag 1 november 2017 
Locatie:    Raadsgildenlaan 1  
Aanvangstijd:   19:00 uur  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding: W. Biezen, A. Jansen, M. Lanenga, M. Munk, C. Schuthof,  

H. Schuurman, P. Wageman, J. Barth 
Leerlinggeleding:  M. van Helten, M. Wever 
Oudergeleding:   M. van der Beek, H. van der Heide, J. Hesse, A. Knapper 
Bestuurder:    F. Vinke 
Afwezig m.k.  M. Davids, C. Hörster (beiden LG) 
Verslag:                J. Barth 
Status:                  vastgesteld 
 
 
1. Opening 

W. Biezen opent de vergadering om 19:05 uur. 
 
 
2. Vaststelling 

a. agenda MR-vergadering 1 november 2017 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

b. verslag MR-vergadering 26 september 2017 
N.a.v. het verslag: 

• P. Wageman, n.a.v. 2b, bullet 2:  Is al bekend welk 
bouwmanagementbureau is gekozen? We vragen het F. Vinke. 

• W. Biezen: Is er al reactie op de oproep voor een vertegenwoordiger van 
de OPR? Vooralsnog is dat onduidelijk; we vragen het. 

• P. Wageman zal in herinnering brengen dat er een kwalitatieve evaluatie 
van het iPadgebruik zou plaatsvinden. 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen   

• mededelingen vanuit de MR: 
o leerlinggeleding:  

▪ Er zijn geen mededelingen. 
o oudergeleding 

▪ A. Knapper: de cursus MR Basis is positief ervaren. Kennelijk is het 
wettelijk geen belemmering om onafgebroken in de MR te zitten: er 
zou wettelijk geen maximumtermijn aan het lidmaatschap gekoppeld 
mogen worden volgens de cursusleider. 

o personeelsgeleding 
▪ Er zijn geen mededelingen. 
 

• mededelingen van de bestuurder: 
De bestuurder is in deze fase van de vergadering nog niet aanwezig. 
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4. Oordeelsvorming (1) 
Haalbaarheidsonderzoek m.b.t. samenvoeging voortgezet onderwijs Veendam: 
formuleren vragen. 

• W. Biezen benoemt kort het voortraject van deze vergadering. We staan op 
het punt dat we als MR vragen die eventueel nog spelen, beantwoord 
moeten krijgen. De wens bij de bestuurders is dat we uiterlijk 7 november 
een besluit nemen. 

• M. van Helten: Leerlingen van Winkler Prins hebben geen idee welk type 
leerling van Ubbo Emmius naar Winkler Prins gaan komen: een vorm van 
voorlichting is wel noodzakelijk. 

• M. van der Beek: Aan het eind van het schooljaar kunnen we misschien 
gezamenlijke sportdagen organiseren om alvast kennis met elkaar te maken. 

• M. Wever: Voor leerlingen is identiteit ook wel een thema. Komen er 
invloeden van christelijk onderwijs Winkler Prins binnen? 

• H. van der Heide: Hoe krijgen we het voor elkaar dat de teams op elkaar 
afgestemd kunnen worden en hoe kunnen we het idee van kleinschaligheid 
ook binnen Winkler Prins realiseren zodat de leerlingen van Ubbo Emmius 
ook daadwerkelijk voor Winkler Prins gaan kiezen?  
▪ M. van der Beek: Ouders (ook van de huidige tweedeklassers) moeten 

uitgenodigd worden om een kijkje op Winkler Prins te komen nemen.  
▪ M. Munk: bij de voorlichtingsmomenten komen die ouders ook op 

bezoek. 

• M. van der Beek: Is ook bekend of er op Ubbo Emmius verhoudingsgewijs 
meer zorgleerlingen zitten dan op Winkler Prins? 

• W. Biezen: Er is zorg bij het personeel in het kader van ‘mens volgt werk’: 
wat als niet al het werk komt? Komen de mensen dan naar rato? 

• W. Biezen: Uitruil met personeel van andere locaties van Ubbo Emmius lijkt 
mogelijk als iemand van de locatie Veendam om principiële redenen niet wil: 
als er voldoende werkgelegenheid binnen Ubbo Emmius is, hebben we 
liever geen uitruil. 

• J. Barth (n.a.v. advies- en instemmingsaanvragen: Is er wel sprake van 
uitbreiding werkzaamheden voor Winkler Prins? En: Is er wel sprake van 
een duurzame samenwerking voor Winkler Prins? 

• M. van Helten: Komt de uitkomst van de identiteitskwestie ook onder ogen 
van de leerlingen? 

• A. Knapper: Zou een fusie-effectrapportage noodzakelijk zijn? 

• W. Biezen: behouden Ubbo Emmius-medewerkers naast hun functie ook 
hun taken? 

 

W. Biezen schorst de vergadering voor enkele momenten. 
F. Vinke betreedt de vergadering. De vergadering wordt heropend. 
 

• F. Vinke bevestigt dat er een bouwmanagementbureau is gekozen. Het 
gevoel bij die partij is goed, vooral ook omdat het bedrijf waarde hecht aan 
samenwerking met de teams. Omdat er nog een fase in het 
aanbestedingsproces gaande is waarbij andere bedrijven kunnen 
reclameren, is de naam van het bureau nog niet vrijgegeven.  

• F. Vinke heeft nog geen bericht over een eventuele kandidaat-
vertegenwoordiger voor de OPR doorgekregen. Ter vergadering biedt J. 
Hesse zich als kandidaat aan. 
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• F. Vinke meldt dat de evaluatie van de digitalisering van het 
onderwijsaanbod in samenspraak met de ICT-ambassadeurs in gang gezet 
zal worden. 
▪ H. van der Heide wil het onderwerp graag op een volgende MR-agenda 

hebben. 
 

5. Oordeelsvorming (2) 
Beantwoording vragen door bestuurder. 

• Cultuur: F. Vinke: Er wordt uiteraard een aantal stappen vooruitgedacht, 
maar we willen voorkomen dat de MR het idee krijgt dat het officiële 
besluitvormingsproces niet terzake doet. Olga Welling (Ubbo Emmius) en 
Ineke Jager (Winkler Prins) maken na het besluit van de MR’en concrete 
plannen voor een gewenningperiode voordat de samenvoeging aan het 
begin van het schooljaar 2017-2018 een feit zou zijn. 

• Wel of niet sprake van fusie: F. Vinke: er zijn verschillen in interpretatie. Er is 
volgens de bestuurders en Klaas Pit (BMC) geen sprake van een fusie. De 
bonden denken daar iets anders over. Voor wat betreft de effecten voor 
ouders en leerlingen is in het haalbaarheidsonderzoek inzichtelijk gemaakt 
wat er aan gevolgen voor ouders en leerlingen in te schatten valt. 

• Percentage zorgleerlingen: F. Vinke: Ubbo Emmius heeft voor zover bekend 
weinig of geen leerlingen uit de zogenoemde ‘gewichtenregeling’. Leerlingen 
die extra zorg nodig hebben, kunnen door Winkler Prins prima bediend 
worden vanwege de expertise in het team. F. Vinke verwacht dat er naar 
verhouding niet veel meer leerlingen met zorgvragen van Ubbo Emmius 
komen. 

• Voorlichting aan huidige Ubbo Emmius-leerlingen: F. Vinke: voor nieuwe 
instromers gaat een gezamenlijke voorlichting georganiseerd worden. Voor 
de huidige tweedeklassers geldt dat daar ‘zendelingenwerk’ voor verricht 
moet worden.F. Vinke verwacht dat er slechts een zeer beperkt aantal 
leerlingen mogelijk niet voor Winkler Prins zal kiezen.  

• F. Vinke neemt suggestie mee om leerlingen te betrekken bij werkgroepen 
die de gevolgen van de samenvoeging gaan uitwerken.  
▪ M. Wever suggereert dat WP’ers ook bij Ubbo Emmius kunnen gaan 

kijken. 

• Functies en taken medewerkers Ubbo Emmius: F. Vinke: alle medewerkers 
in vaste dienst van Ubbo Emmius krijgen een persoonlijk gesprek waarin 
wensen en mogelijkheden worden geïnventariseerd. We respecteren 
natuurlijk ook de inzet van het huidige Winkler Prins-personeel. Er zal 
maatwerk gezocht moeten worden. Een uitruil onmogelijk maken of 
ontmoedigen kan ook in het nadeel van de Winkler Prins zijn: we hebben 
immers wel de mensen nodig om de lessen voor de leerlingen te verzorgen. 

• Met oog op instemmings- en adviesbevoegdheden adviseert F. Vinke om 
desgewenst bijvoorbeeld vast te stellen dat er geen gevolgen zijn en dat 
daarmee ingestemd wordt en verder alle afspraken te koppelen aan het 
haalbaarheidsonderzoek. 

 
6. Besluitvorming  

Haalbaarheidsonderzoek m.b.t. samenvoeging voortgezet onderwijs Veendam. 
De MR zal een precies advies formuleren, maar de strekking is dat de MR 
positief staat ten opzichte van de voorgenomen samenvoeging. 
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7. W.v.t.t.k./rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
8. Sluiting 

W. Biezen sluit de vergadering om 21:42 uur.  


