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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    woensdag 7 maart 2018 
Locatie:    Raadsgildenlaan 1  
Aanvangstijd:   20:00 uur  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding: W. Biezen, A. Jansen, M. Lanenga, C. Schuthof,  

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

W. Biezen opent de vergadering om 20:03 uur. Zij merkt op dat A. Dijkhuis van-
wege ziekte niet aanwezig kan zijn om toelichting te geven op de meerjarenbe-
groting. F. Vinke zal hem in die functie vervangen. 

 
 
2. Vaststelling 

a. agenda MR-vergadering 7 maart 2018 
Punt 6b wordt aangehouden; verder wordt de agenda vastgesteld. 
 

b. verslag MR-vergadering 7 december 2017 
Tekstueel: 

• Er zijn geen opmerkingen. 
N.a.v. het verslag: 

• A. Knapper geeft aan dat haar vragen bij punt 5 naar tevredenheid door 
A. Dijkhuis per mail zijn beantwoord. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

3. Mededelingen   

• mededelingen vanuit de MR: 
o leerlinggeleding:  

▪ Er zijn geen mededelingen. 
o oudergeleding: 

▪ Er zijn geen mededelingen. 
o personeelsgeleding: 

▪ Er zijn geen mededelingen. 
o OPR: 

▪ J. Hesse geeft aan dat zij inmiddels twee bijeenkomsten heeft bijge-
woond. Het is taaie materie, heeft ze gemerkt. 
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• mededelingen van de bestuurder: 
o F. Vinke geeft aan trots te zijn op het toegekende excellentieprofiel voor 

de Praktijkschool. Alle deelschooldirecteuren hebben zichzelf inmiddels 
tot doel gesteld om in de komende vier jaar hun deelschool ook voor het 
excellentieprofiel in aanmerking te laten komen. 

 
 

4. Informatie 
a. Meerjarenbegroting 

• F. Vinke herinnert eraan dat in de begroting voor 2018 gewerkt was met 
een, vanwege de samenvoeging met Ubbo Emmius, enigszins achter-
haalde meerjarenbegroting. Inmiddels is die geactualiseerd. 

Vanuit het ministerie van OCW is de uitwerking van een continuï-
teitsparagraaf verplicht gesteld. De meerjarenbegroting is daar een on-
derdeel van. WInkler Prins werkt al geruime tijd met zo’n meerjarenbe-
groting. Bijzonder aan de werkwijze van WInkler Prins is dat er niet ge-
stuurd wordt op een sluitende meerjarenbegroting. We kijken in principe 
van jaar tot jaar wat er nodig is. Cijfers die gebruikt worden zijn onder 
meer de leerlingenprognoses en de verwachte bekostiging uit rijksbijdra-
gen. 

Op hoofdlijnen laat de meerjarenbegroting voor de jaren 2019 en 
2021 een exploitatieresultaat van iets meer dan € -300.000 zien als alle 
omstandigheden gelijk blijven en er niet ingegrepen wordt. Dat bedrag 
geeft op zich in dit stadium geen reden tot zorg. 

Voor 2020 is een fors bedrag ingeboekt als investering in de nieuwe 
huisvesting. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de liquiditeit, maar die 
blijft desondanks op een zeer acceptabel niveau.  

• H. van der Heide vraagt of de school een plafond heeft vastgelegd voor 
zijn eigen bijdrage aan de nieuwbouw. F. Vinke geeft aan dat de bouw-
kosten momenteel weliswaar sterk stijgen, maar dat WInkler Prins voor-
alsnog niet bereid is extra bij te dragen. Het bouwen van een school is 
geen verantwoordelijkheid van een school maar die van een gemeente. 

• F. Vinke geeft aan dat de meerjarenbegroting nu ter informatie op de 
agenda staat, maar later nog ter advisering aangeboden wordt. Als er 
MR-leden zijn die dieper de cijfers in willen duiken, zijn zij van harte uit-
genodigd zich te melden bij F. Vinke. 
 

b. Plan van aanpak evaluatie digitalisering 

• F. Vinke grijpt terug op de belofte om de digitalisering(sprocessen) te 
evalueren. Daar is nu een weg voor gekozen die op zich wel breed ge-
dragen wordt. 

• H. van der Heide vraagt zich af of niet het MT actief een stip aan de ho-
rizon zou moeten zetten. Hij pleit voor het ontwikkelen van een visie op 
basis waarvan de digitaliseringsambitie opnieuw bekeken kan worden. 

• F. Vinke geeft er de voorkeur aan om ook de mensen van de werkvloer 
mee te nemen in het proces in plaats van een top-downbenadering te 
hanteren. 

• C. Hörster vraagt of er al geconcludeerd is dat de iPads niet werken. Dat 
is niet het geval volgens F. Vinke, maar er zijn wel verschillen. Op de 
Praktijkschool is de iPad bijvoorbeeld goed geïmplementeerd. 
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• M. Davids geeft aan dat er onder de leerlingen wel bedenkingen zijn 
over de iPads en dat ze het daarom gewenst vindt om niet alleen het 
MT te laten bepalen hoe het verder moet met de digitalisering. 

 

c. Beëindiging verkoop consumptieartikelen 

• F. Vinke meldt dat het MT heeft gezegd te willen stoppen met de ver-
koop van consumptieartikelen om het credo van de gezonde school ook 
in deze zin in daden om te zetten. 

• C. Hörster brengt in dat er in de leerlingenraad niet positief gereageerd 
wordt op het voornemen. Er wordt nog altijd gebruikgemaakt van de au-
tomaten. M. Davids vult aan dat er gekozen zou kunnen worden voor 
een gezond alternatief. 

• M. Lanenga kent een school waar nu een proef loopt met het gratis ver-
strekken van fruit. Die lijkt goed te lopen.  

• F. Vinke zegt toe te willen onderzoeken of zo’n alternatief haalbaar is. 

• M. van der Beek zou het jammer vinden als er helemaal niets aangebo-
den zou worden. Dat zou er namelijk toe kunnen leiden dat leerlingen 
buiten de school gaan zwerven. 

• M. Davids heeft op Ubbo Emmius gezien dat daar vrijwilligers verse 
broodjes smeren en verkopen. 

 
 

5. Oordeelsvorming 
a. Vakantieregeling 2018-2019 

o Het is H. van der Heide opgevallen dat er in twee jaar tijd negen lesda-
gen netto minder worden ingevuld. Is er geen risico dat we onder een 
grens zakken? Volgens F. Vinke is dat niet het geval: er wordt gekeken 
naar het totaal aantal lesuren gedurende een gehele schoolloopbaan. 
Het verschil wordt veroorzaakt door lange ten opzichte van kortere 
schooljaren vanwege de vakantiespreiding. 

o J. Hesse heeft gezien dat er een organisatiedag voor een vakantie staat 
gepland. Volgens F. Vinke is dat een keuze die mede ingegeven wordt 
door het feit dat er door veel ouders druk uitgeoefend wordt om verlof te 
verlenen in verband met geplande vakanties. 

 
b. Aanpassing artikelen MR-reglement 

o F. Vinke heeft een voorstel ingediend voor een aanpassing van termij-
nen. Dat ligt niet op tafel in deze vergadering omdat er tussen bestuur-
der en PMR nog geen overeenstemming is over de gewenste inhoud. 

o W. Biezen constateert dat er in de vorige MR-vergadering al over de 
thema’s gesproken is en dat we, om niet in herhaling te vallen, beter 
daarop terug kunnen grijpen. 

 
c. Addendum MR-reglement 2018-2019 

o W. Biezen geeft aan dat zowel de PMR als de OG inmiddels heeft aan-
gegeven akkoord te kunnen gaan met de uitbreiding van de MR voor de 
duur van één schooljaar met een PMR-lid en een lid van de OG namens 
huidige Ubbo Emmius-betrokkenen. Ook de LG geeft nu aan zich in die 
vorm te kunnen vinden. 
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d. Faciliteitenregeling 2018 

o F. Vinke legt uit dat WInkler Prins verplicht is de vergoeding voor OG- 
en LG-leden aan de belasting op te geven. Daarom is er in deze nieuwe 
opzet voor gekozen om het bedrag voor OG-leden te verhogen zodat er 
netto hetzelfde overblijft. 

o A. Knapper vindt het een nette oplossing, maar vraagt of er nog overwo-
gen is om het bedrag als vrijwilligersvergoeding uit te keren. F. Vinke wil 
wel nagaan of dat überhaupt mogelijk is. 

 
 

6. Besluitvorming  
a. Vakantieregeling 2018-2019 

o De MR stemt in met de vakantieregeling 2018-2019 en adviseert op de 
relevante punten positief. Wel vraagt de MR zich af welke rol de PMR 
heeft bij de invulling van roostervrije dagen. 

 
b. Aanpassing artikelen MR-reglement 

o  Dit punt wordt aangehouden. 
 

c. Addendum MR-reglement 2018-2019 
o De MR stemt in met dit addendum. De wens is er om als bestuurder en 

MR gezamenlijk de collega’s van Ubbo Emmius te informeren over dit 
besluit. 

 
d. Faciliteitenregeling 2018 

o De MR stemt in met de faciliteitenregeling 2018. 
 
 
7. W.v.t.t.k./rondvraag 

• M. van der Beek vraagt of al bekend is hoeveel leerlingen van Ubbo Emmius 
naar WInkler Prins gaan. F. Vinke antwoordt dat het exacte getal binnenkort 
bekend zal worden, maar zijn indruk is dat de meerderheid van de huidige 
Ubbo Emmius-leerlingen voor WInkler Prins zal kiezen. 

• H. van der Heide brengt een recent artikel uit het Dagblad van het Noorden 
over de waarde van vmbo-leerlingen onder de aandacht. 

• A. Knapper vraagt of het klopt dat met ingang van het komende schooljaar 
het opstroommodel wordt ingevoerd. Basisscholen lijken dat te melden op 
basis van informatie die vanuit WInkler Prins wordt verstrekt. F. Vinke geeft 
aan dat verschillende werkgroepen momenteel bezig zijn met de inhoude-
lijke kanten van de zaak. Beslissingen zijn nog niet genomen. Bij een vol-
gende MR-vergadering zouden we de stand van zaken kunnen bespreken in 
aanwezigheid van de directeur van de deelschool Brugjaar. 

• C. Hörster is benieuwd hoe de reacties op de Paarse Vrijdag vanuit de 
school zijn geweest. H. Schuurman geeft aan dat hij vooral positieve reac-
ties heeft gehoord. P. Wageman zou graag zien dat de volgende keer meer 
leerlingen zich openlijk aansluiten bij de dresscode. M. Davids heeft ook ge-
luiden van leerlingen gehoord die zeggen dat met zo’n dag juist gesugge-
reerd wordt dat het om iets bijzonders gaat in plaats van om iets dat we nor-
maal zouden moeten vinden. 
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• P. Wageman wil graag zien welke informatie WInkler Prins aan de basis-
scholen heeft verstrekt inzake het opstroommodel. 

• Het aangekondigde punt over de communicatie met de achterban wordt (op-
nieuw) doorgeschoven naar de volgende MR-vergadering. 

 
 
8. Sluiting 

W. Biezen sluit de vergadering om 21:30 uur.  


