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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    donderdag 21 juni 2018 
Locatie:    Raadsgildenlaan 11  
Aanvangstijd:   19:00 uur  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding: W. Biezen, A. Jansen, M. Lanenga, M. Munk, C. Schuthof,  

H. Schuurman P. Wageman, J. Barth 
Leerlinggeleding:  M. Davids, M. van Helten, M. Wever 
Oudergeleding:   M. van der Beek, H. van der Heide, J. Hesse, A. Knapper 
Bestuurder:    F. Vinke 
Aspirant MR-leden: F. Blaauw, S. Teesink (LG), C. Abee, H. Klunder (OG),  

P. Pentinga, H. Oosting, G. Spies (PMR) 
Afwezig m.k.:  C. Hörster (LG) 
Verslag:                J. Barth 
Status:                  vastgesteld 
 
 
1. Opening 

W. Biezen opent de vergadering om 19:29 uur en heet iedereen, maar in het bij-
zonder de aspirant-leden, van harte welkom.  

 
 
2. Vaststelling 

a. agenda MR-vergadering 21 juni 2018 
Punt 5c/6c wordt aangehouden tot de volgende vergadering. 
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 

b. verslag MR-vergadering 16 april 2018 
Tekstueel: 

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

• P. Wageman vraagt n.a.v. pagina 2 of er al meer te vertellen is over de 
bouw. F. Vinke geeft aan dat het nieuwe college van B&W in het coali-
tieakkoord heeft aangegeven nog altijd voor een leer-sportpark te willen 
gaan en, vanwege de oplopende bouwkosten, een herzien voorstel voor 
het bouwbudget naar de raad zal sturen. Ondertussen loopt de aanbe-
steding van de architect. 

• P. Wageman vraagt of er een actuele stand van zaken te geven is met 
betrekking tot de aanmelding van leerlingen. F. Vinke antwoordt dat het 
beeld niet is veranderd ten opzichte van de vorige vergadering. De to-
tale toename van leerlingen zal op zo’n 60 uitkomen. Het leerlingenaan-
tal komt dan boven de 2.000 uit. 

• W. Biezen vraagt n.a.v. bladzijde 4 of de OG al duidelijk heeft wat het 
verschil is tussen een ouderbijdrage en een vrijwillige ouderbijdrage. 
Volgens M. van der Beek is dit nog werk in uitvoering. 

• Naar aanleiding van een opmerking van P. Wageman – gebaseerd op 
7a, bullet 3 – herhaalt H. van der Heide dat hij teleurgesteld was over 
het door hem ervaren gebrek aan ruimte in het gesprek over het nut van 



verslag MR-vergadering Winkler Prins 21 juni 2018 

Pagina 2 van 5 
 

een extra mentoruur. F. Vinke geeft aan dat hij die teleurstelling terug-
gekoppeld heeft gekregen maar dat hij te maken had met een voorstel 
dat vanuit het MT gedaan wordt waarvan hij vond dat hij dat niet eigen-
handig los kon laten. Verder meent hij dat de inhoud van de lessen op 
zich niet het domein van de MR is. Hij stelt voor dit thema in de klank-
bordgroepen van de deelscholen en in de leerlingenraad te bespreken. 
Overigens wordt het beeld dat door sommige MR-leden is geschetst 
over het vermeend beperkte nut van het mentoruur door mentoren niet 
herkend. 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 

c. vergaderdata 2018-2019 
De voorgestelde data worden door de vergadering bekrachtigd. Het halfjaar-
lijks overleg met de RvT wordt nog ingepland. In principe ligt de aprilverga-
dering voor de hand. De septembervergadering lijkt echter wat vroeg te ko-
men. 
 

d. taakverdeling MR 
De MR besluit P. Wageman tot voorzitter te benoemen. J. Barth blijft secre-
taris; M. Lanenga wordt vicevoorzitter. 

 
 

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 in het kort weer wat de OPR doet. Zij vertegenwoor-

digt Winkler Prins in de OPR en zou dat, ondanks haar aflopende 
MR-lidmaatschap, graag nog een poosje willen doen. De MR waar-
deert deze inzet en ziet graag dat J. Hesse dit werk namens onze 
MR voortzet. 

 

• mededelingen van de bestuurder: 
o Bij het vooroverleg met de OG zijn vragen gesteld over de gelden die 

via het samenwerkingsverband binnenkomen. F. Vinke stelt voor om 
daar bij de eerstkomende MR-vergadering inzage in te geven, in relatie 
tot het ondersteuningsplan. Zijn idee is om die bijeenkomst op de tus-
senvoorziening Time Out te plannen. 

o F. Vinke geeft aan dat de AVG een bewerkelijk dossier is. Dat leidt ertoe 
dat de aanlevering van de gewenste stukken vertraging heeft opgelo-
pen. Na de zomer zal hij erop terugkomen. 
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o Met betrekking tot de voortgang in de samenvoeging van Winkler Prins 
en Ubbo Emmius meldt F. Vinke dat het proces voortvarend verloopt, 
maar dat er op dit moment geen nieuwe thema’s zijn die binnen de MR 
besproken zouden moeten worden. Ondertussen wordt er ook veel 
energie gestoken in kennismakingsactiviteiten. G. Spies bevestigt het 
beeld dat F. Vinke schetst. 

o P. Wageman vraagt naar het formele aspect van de overgangsnormen 
van het brugjaar. Die zijn nog in aanbouw volgens F. Vinke en komen 
op de volgende MR-vergadering aan de orde. 

 
 

4. Informatie 
a. Jaarverslag en jaarrekening 2017 

• F. Vinke leidt het document in. Hij stelt dat hier de weergave van het af-
gelopen kalenderjaar voorligt. We kunnen constateren dat er op Winkler 
Prins veel gebeurt en dat er gelukkig ook veel goed gaat. 

• Met betrekking tot de jaarrekening heeft de accountant de organisatie 
gecomplimenteerd met haar voorspellend vermogen op het gebied van 
de financiën. 

• Als onderdeel van het document is de meerjarenbegroting opgenomen. 
Daarop heeft de MR een adviesrecht. 

• H. van der Heide vraagt of de RvT naast complimenten ook kritische 
kanttekeningen heeft geplaatst. F. Vinke meent dat die vraag aan de 
RvT gesteld moet worden. 

• H. van der Heide vraagt naar de kwalificatie ‘voldoende’ die de inspectie 
heeft afgegeven op het gebied van het basisarrangement. Dat klinkt in 
zijn oren wat zuinig. F. Vinke geeft aan dat de enige alternatieven op dit 
moment ‘zwak’ en ‘zeer zwak’ zijn. De inspectie kan wel een waardering 
‘excellent’ of ‘goed’ afgeven, maar die waardering zegt wettelijk niets 
over het basisarrangement. 

• H. van der Heide is het opgevallen dat er een toename van OOP aan de 
orde is. F. Vinke erkent dat en meent dat bijvoorbeeld onze conciërges 
van zo’n grote waarde zijn dat dat die toename rechtvaardigt. 

• P. Wageman vraagt naar de wijze waarop de investeringen in nieuwe 
gebouwen boekhoudkundig worden verwerkt. Volgens F. Vinke wordt de 
investering in één keer betaald maar in dertig jaar afgeschreven. Dat de 
afschrijvingen op korte termijn juist minder worden heeft er volgens hem 
mee te maken dat afschrijvingen op andere investeringen binnenkort af-
lopen. 

W. Biezen brengt de complimenten over voor het stuk. 
 

b. Eindejaarsverwachting 2018 

• F. Vinke licht toe dat dit stuk een tussenstand weergeeft op de inkom-
sten en uitgaven die in een jaar plaatsvinden, zodat gemonitord kan 
worden in hoeverre de financiële werkelijkheid zich verhoudt tot de be-
groting. Deze eindejaarverwachting laat zien dat we op een tekort afste-
venen. Dat is te verklaren en wordt geaccepteerd. 

• H. van der Heide vraagt waar de extra inkomsten en uitgaven met be-
trekking tot techniek vandaan komen. F. Vinke legt uit dat er vanuit de 
overheid extra geld beschikbaar komt om het vmbo-techniekonderwijs te 
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versterken. Dat is hoofdzakelijk bedoeld als tegemoetkoming in reeds 
gemaakte kosten voor het techniekonderwijs.  

 
c. Leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken 

• F. Vinke legt uit dat deze onderzoeken jaarlijks gehouden worden. Met 
name is hij verguld met de scores op schoolklimaat en veiligheid. Verder 
vindt hij het zelf opvallend dat de hoogte van de waardering per deel-
school parallel lijkt te lopen aan de hoogte van de opleiding. De Praktijk-
school is daarop een mooie uitzondering. 

 
 

5. Oordeelsvorming 
a. Schoolgids 2018-2019 

o A. Knapper vraagt of er andere manieren zijn om het herstel van leer-
lingen te melden dan een briefje. F. Vinke vraagt na of dat het geval is. 

o A. Knapper vraagt of onder ‘extreem weer’ ook warmte valt. Volgens F. 
Vinke wordt er bij hoge temperaturen per dag bekeken wat verantwoord 
is. In principe is er geen beleid met betrekking tot warmte/hitte. 

 
b. Bevorderingsnormen 2018-2019 

o F. Vinke geeft aan dat er slechts kleine aanpassingen voorliggen. De 
normen voor het brugjaar volgen, zoals gezegd, na de zomervakantie. 
Er zijn vanuit de MR geen vragen.  
 

c. Aanpassingen MR-reglement 
o Dit punt wordt aangehouden tot een volgende MR-vergadering. 

 
d. Evaluatie digitalisering 

o F. Vinke schetst kort de voorgeschiedenis. Over deze evaluatie wil hij 
graag een uitspraak van de MR zodat deze fase afgesloten kan worden. 

o W. Biezen vraagt of al nagedacht is over de vervolgstappen. F. Vinke 
geeft aan dat er op korte termijn een zogenoemde inspiratiesessie geor-
ganiseerd wordt met directeuren en terzakekundigen. 

o W. Biezen brengt het advies over om ook externen te betrekken bij het 
proces. Volgens F. Vinke is het bedrijf Flooow ook weer van de partij. H. 
van der Heide schat in dat het een groot project kan worden waar veel 
tijd en energie in kan gaan zitten. 

 
 

6.  (was 7) W.v.t.t.k./rondvraag 

• F. Blaauw geeft het advies af om ook leerlingen te betrekken bij het vervolg-
traject met betrekking tot digitalisering. 

• A. Jansen nodigt F. Vinke uit om iets te zeggen over de examenresultaten. 
F. Vinke geeft aan dat hij erg content is met de resultaten. We lijken af te 
stevenen op een ‘all time high’. 

 
F. Vinke verlaat de vergadering. 
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7. (was 6) Besluitvorming 
a. Schoolgids 2018-2019 

o Zowel de leerlinggeleding als de oudergeleding stemt in met de voorlig-
gende schoolgids. 

 
b. Bevorderingsnormen 2018-2019 

o De MR stemt in met de voorgelegde wijzigingen. 
 

c. Aanpassingen MR-reglement 
o Dit punt wordt aangehouden tot een volgende MR-vergadering. 

 
d. Meerjarenbegroting 

o De MR adviseert positief. 
 
C. Hörster betreedt de vergadering. 
 

e. Evaluatie digitalisering 
o De MR is tevreden over het evaluatieverslag. Met oog op het vervolgtra-

ject spreekt H. van der Heide de zorg uit dat het proces onderschat 
wordt, zowel inhoudelijk als ook qua tijdsplanning. M. Lanenga verwacht 
dat het overzichtelijk genoeg is, omdat er sprake is van een lopend pro-
ces dat bijgestuurd wordt. 

o J. Hesse meent dat er een traject uitgeschreven moet worden waarbij de 
MR geregeld kan monitoren hoe het verloopt. H. van der Heide pleit in 
dit kader voor ‘goed-en-snel’. 

 
 

F Vinke keert terug in de vergadering. 
 

 

8. Afscheid vertrekkende MR-leden  
F. Vinke spreekt de vertrekkende MR-leden toe.  

• De leden van de LG feliciteert hij nogmaals met hun diploma. Hij spreekt zijn 
waardering uit voor hun inzet. 

• J. Hesse feliciteert hij met haar benoeming als docent natuurkunde op Wink-
ler Prins. In haar nieuwe rol heeft zij ervoor gekozen om niet als lid van de 
OG door te gaan. F. Vinke dankt haar voor haar inbreng en heet haar van 
harte welkom als medewerker. 

• Vanuit de PMR nemen H. Schuurman en W. Biezen afscheid. F. Vinke dankt 
beiden voor de eigenzinnige wijze waarop zij invulling hebben gegeven aan 
het MR-lidmaatschap. 
 

 
9. Sluiting 

W. Biezen sluit de vergadering om 21:09 uur.  


