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Aanvangstijd:

maandag 16 april 2018
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20:00 uur

Aanwezigen:
Personeelsgeleding:
Leerlinggeleding:
Oudergeleding:
Bestuurder:
Namens het MT:
Afwezig m.k.
Verslag:
Status:

W. Biezen, A. Jansen, C. Schuthof, P. Wageman, J. Barth
M. Davids, M. van Helten, C. Hörster, M. Wever
M. van der Beek, H. van der Heide, J. Hesse, A. Knapper
F. Vinke
I. Jager
M. Munk, M. Lanenga, H. Schuurman (allen PMR)
J. Barth
vastgesteld

1.

Opening
W. Biezen opent de vergadering om 20:12 uur.

2.

Vaststelling
a. agenda MR-vergadering 16 april 2018
Naar aanleiding van de later toegezonden bijlagen worden punt 4b (AVG) en
4c (digitalisering) aan de agenda toegevoegd.
b.

3.

verslag MR-vergadering 7 maart 2018
Tekstueel:
• M. van der Beek wil bij punt 4c graag haar argument toegevoegd zien,
namelijk dat leerlingen minder of niet door Veendam gaan zwerven als
de school een voedel-en-drankenaanbod heeft.
N.a.v. het verslag:
• W. Biezen vraagt naar aanleiding van punt 4c of er een update is te geven over de mogelijke gratisfruitvoorziening. Volgens F. Vinke is dat nog
niet het geval.
• F. Vinke geeft bij hetzelfde punt aan nooit beweerd te hebben dat automaten op dit moment niet gebruikt worden, maar meent wel dat ze inmiddels niet meer gewenst zijn.
• F. Vinke heeft nagezocht of de vrijwilligersregeling ingezet zou kunnen
worden als vacatievergoeding. Als het al zou kunnen, zou dat negatief
uitpakken omdat de vrijwilligersregeling is gekoppeld aan een uurtarief,
waardoor de helft van de vacatievergoeding zou komen te vervallen.
Het verslag wordt vastgesteld.

Mededelingen
• mededelingen vanuit de MR:
o leerlinggeleding:
▪ Er zijn geen mededelingen.
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4.

oudergeleding:
▪ Er zijn geen mededelingen.
personeelsgeleding:
▪ W. Biezen geeft aan dat er contact is geweest met de voorzitter van
de MR van Ubbo Emmius over de extra zetels. Afgesproken is dat
Winkler Prins de verkiezingsoproep formeel bij Ubbo Emmius uitzet;
Ubbo Emmius zal die oproep vervolgens verspreiden. Op dit moment
zijn ook onze eigen PMR-verkiezingen gaande. Er zijn drie vacatures.
OPR:
▪ J. Hesse: meldt dat het ondersteuningsplan is goedgekeurd.

mededelingen van de bestuurder:
o F. Vinke meldt dat er spanning staat op het bouwbudget: er wordt een
fors tekort verwacht omdat de bouwkosten zijn opgelopen. Het wachten
is op het nieuwe College van B&W om te zien hoe zij denkt dat probleem op te lossen. Die verantwoordelijkheid ligt immers primair bij de
gemeente. Ondertussen is de aanbesteding van de architect wel van
start gegaan, in de veronderstelling dat het budget in orde komt.

Informatie
a. Ontwikkelingen deelschool brugjaar
• F. Vinke geeft aan dat de aangeleverde notitie een stand-van-zakennotitie is. Hij stelt voor dat we er hoofdstukgewijs doorheen gaan.
• I. Jager verwacht dat de prognose van 440 leerlingen gehaald zal gaan
worden.
• Collega’s van Ubbo Emmius is gevraagd om al op dit moment in te
schatten in welke deelschool hun leerlingen volgend schooljaar terecht
zullen komen. Dat is voor hen eerder dan ze gewend waren, omdat normaal gesproken op Ubbo Emmius pas bij het derde rapport (van de vier)
die prognose gemaakt wordt.
• Er wordt op vier van de vijf dagen een mentorhalfuurtje ingericht om
brugklasleerlingen een wat rustiger start van de dag te gunnen en leerlingen ‘in de leerstand’ te krijgen. M. van der Beek constateert dat deze
leerlingen dan dus langer naar school zullen gaan. F. Vinke erkent dat,
hoewel de gevolgen zijns inziens beperkt zullen blijven. M. Wever vraagt
waarom deze stap nu is gezet. I. Jager geeft aan dat de wens al wel langer leeft, maar nu gestalte krijgt. M. Wever vraagt zich af of dat halfuurtje gedurende het jaar afgebouwd wordt om de overgang naar de
tweede klas niet ineens heel groot te laten zijn. Volgens I. Jager is dat
niet de bedoeling. A. Knapper vraagt hoe laat de vijfde dag begint. I. Jager antwoordt dat die, net als nu, om 08:00 uur zal beginnen. Dat uur zal
echter pas na verloop van een aantal weken ingevuld worden, onder
meer met pluslessen en begeleidingsuren.
• I. Jager brengt in herinnering dat Ubbo Emmius en Winkler Prins in gezamenlijkheid het goede van beide scholen zouden combineren. Van
het ‘opstroommodel’ van Ubbo Emmius is het ‘groeimodel’ van Winkler
Prins afgeleid: leerlingen krijgen de mogelijkheid om in het brugjaar nog
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naar een hoger niveau te groeien. Winkler Prins vult dat in middels
RTTI. M. van der Beek vraagt of dat hogere niveau in de les of in de
toets bereikt moet worden. I. Jager antwoordt dat leerlingen in dezelfde
tijd als hun klasgenoten de extra stof moeten doen. Doordat gewerkt
wordt vanuit doelen kun je zelf als leerling de regie nemen. M. van Helten vraagt zich af of leerlingen die willen opstromen niet meer gebaat
zouden zijn bij extra begeleiding, terwijl die met deze methode eigenlijk
op zichzelf aangewezen zouden zijn.
M. Davids kan het niet zo goed met elkaar rijmen dat enerzijds het mentorhalfuurtje wordt ingevoerd om leerlingen meer mee aan de hand te
nemen, terwijl leerlingen anderzijds wel zelf verantwoordelijk gemaakt
worden voor de keuze in het onderwijsniveau. F. Vinke werpt tegen dat
Winkler Prins tot nu toe vrij zelfverzekerd zei: “Jij bent havo, jij bent
vwo”, maar dat met deze methode meer maatwerk geleverd kan worden. Landelijk wordt ook steeds meer gevraagd om maatwerkprogramma’s.
F. Vinke stelt vast dat de zorgen die er leefden over een mogelijk verdringingseffect onder het OP weggenomen kunnen worden. Bij het OOP
ligt dat iets anders: van sommige Winkler Prins-personeelsleden in tijdelijke dienst zal het contract niet verlengd worden. Daar is ook altijd transparant over gecommuniceerd.

b.

Europese wetgeving gegevensbescherming
• F. Vinke: de wetgeving heeft gevolgen voor elke organisatie. Winkler
Prins heeft een werkgroep ingericht en inmiddels de verplichte functionaris gegevensbescherming aangesteld.

c.

Stand van zaken evaluatie digitalisering
• De aangekondigde stappen zijn of worden op dit moment gezet, met uitzondering van de online enquête. Er is namelijk geen versie van de enquête goed genoeg bevonden. De indruk is op dit moment dat de interviews voldoende hebben opgeleverd waardoor de enquête waarschijnlijk geen toegevoegde waarde meer heeft.

Oordeelsvorming
a. Lessentabellen 2018-2019
o F. Vinke geeft aan dat de versterking van het mentoraat een wens is die
breed in de deelscholen leeft. Dat dat ten koste gaat van de rekenlessen
is een gevolg van de veranderde positie van rekenlessen en -toetsen.
o W. Biezen reageert door te zeggen dat de meningen verdeeld zijn: sommigen vinden het zonde dat de rekenlessen komen te vervallen; anderen vinden juist een extra mentoruur minder gewenst. Zij vraagt of een
vorm van differentiatie mogelijk is. F. Vinke zegt dat ervoor gekozen
wordt om de versterking van het mentoraat middels het extra lesuur
vorm te geven.
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b.

6.

Regeling vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019
o H. van der Heide herhaalt nog eens dat het woord ‘vrijwillige’ wat hem
betreft ongepast is. Hij vraagt zich af wat er zou gebeuren als het zinnetje waarin de gevolgen van niet-betalen vermeld worden, geschrapt zou
worden.
o Volgens F. Vinke is deze regeling op grond van wettelijke voorschriften
niet mooier te maken dan dat die is.

(was 7) W.v.t.t.k./rondvraag
• M. Davids vraagt of er in de nieuwe gebouwensituatie ook ruimte gereserveerd wordt voor een eigen onderkomen voor de leerlingenraad. F. Vinke
kan dat niet garanderen, maar er zal volgens hem altijd een oplossing gevonden worden.

F. Vinke en I. Jager verlaten de vergadering.
7.

(was 6) Besluitvorming
a. Lessentabellen 2018-2019
o Er blijven op onderdelen twijfels bestaan, onder meer over de vraag
waar rekenen nu blijft. Dat leerlingen daar zelfstandig mee aan de slag
gaan, wordt betwijfeld.
o De MR stemt desondanks in met de lessentabellen 2018-2019.
o De wens wordt herhaald om flexibeler om te gaan met wensen en noden van leerlingen. Het gevoel heerst bij sommigen dat een discussie
daarover vanavond niet mogelijk bleek. De wens om te onderzoeken of
het tweede mentoraatsuur flexibeler ingevuld kan worden, al naar gelang de behoeften van de leerlingen, wordt nu in de instemmingsbrief
meegegeven.
b.

8.

Regeling vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019
o De OG gaat met oog op de regeling 2019-2020 onderzoeken welk verschil er bestaat tussen de ouderbijdrage en de vrijwillige ouderbijdrage.
o De opmerking dat het woord ‘vrijwillige’ ongewenst is, wordt aan de instemmingsbrief toegevoegd.
o De OG stemt in met de regeling.

Sluiting
W. Biezen sluit de vergadering om 21:56 uur.
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