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 Aan:  de medezeggenschapsraad van Winkler Prins 
Cc:  de bestuurder van Winkler Prins  
Betreft:  Notulen vergadering Medezeggenschapsraad Winkler Prins  
Datum:  dinsdag 27 september 2022 
Locatie:  Raadsgildenlaan 9, kantine 
Tijd:  18.45 uur: MR-vergadering met bestuurder 
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding:  R. Brongers, V. van de Bijl, K. Eikenberg, J. Onderwater, I. Osinga, A. 

Vijfschaft 
Leerlinggeleding:  D. Tatlicioglu, R. Udding 
Oudergeleding:  C. Abee, A. Hogen Esch, A. de Vries 
Bestuurder:   F. Vinke 
Afwezig m.k.:   A. Meuleman, H. Oosting, A. Trox 
Verslag:               V. van de Bijl  
Status:                 vastgesteld 
 
 
1. Opening MR-vergadering 

opening door de voorzitter, mevrouw I. Osinga-Blauw om 19:08 
 
2. Vaststelling  

a. agenda MR-vergadering 27 september 2022; 
b. verslag MR-vergadering 22 juni 2022; pag 1: Osinga: omdat H. Oosting ziek is, een 

vervanger voor de OPR op 10 okt.  
 
3. Mededelingen 

• mededelingen vanuit de MR: 
- Leerling geleding; Rick: vanavond uitslag verkiezing MR leerlingengeleding. De 

leerlingen die gekozen zijn worden via mail op de hoogte gebracht. Verdeling is vwo 4, 
vwo 5, 1 uit brugjaar. Complimenten voor Deniz en Rick. 

- Oudergeleding; A. Hogen Esch, positief over de info-avonden en over het leesbeleid. 
- Personeelsgeleding: geen mededelingen. 

• mededelingen van de bestuurder: 

- Start van het nieuwe schooljaar: Fijn dat het weer fysiek mocht in V. Beresteyn. 

- Voortgang schoolveiligheidsplan. Bestaande protocollen zullen hierin worden verwerkt, is 
nog in ontwikkeling. 

- Voorgang schoolondersteuningsplan/ profiel: Ook in ontwikkeling. Zorgelijke ontwikkeling 
in Speciaal Onderwijs. Er is te weinig plek, ook voor leerlingen die van onze school 
komen. 

- Vacature functie RVT: te weinig aanmeldingen, dus procedure wordt opgeschort naar 
november of januari. Als men iemand weet, tip die persoon dan. 

 
4. Post 

n.v.t. 
 

5. Eindejaarverwachting begroting (EJV) 2022 
Ligt informatief op tafel. A. Hogen Esch: Vraag over een zin op pag. 2 kosten/baten. F. Vinke kijkt 
het nog even na en koppelt dat terug. 
 

6. Traject strategisch beleidsplan 
Zie notitie (PowerPoint). Daar is flink op gereageerd en morgen vinden nog interviews plaats. 12 
oktober terugkoppeling naar stake holders en in nov. nog symposioium. 
Ergens in mei concept SBP. 
 

7. Casus Borgerswold 
a. Spookt nog steeds. Ook onder leerlingen. 
b. Communicatie: naar ouders positief ervaren. Veel incidenten, moet je overal op reageren? 

Als school kunnen wij niet alles voor zijn. Vooral reageren op wat er om ons heen gebeurt. 
Snelle communicatie was in dit geval heel goed, omdat de media al direct WP in het vizier 
hadden, terwijl het buiten school was gebeurd. 
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Rick en Deniz reageren nog met ongeloof op de beelden die ze hebben gezien. Conclusie: 
Gelukkig gaat er heel veel goed met heel veel leerlingen. 
 

8. Bevorderingsnormen (BN) en doorstroomeisen schooljaar 2022-2023 
C. Abee: vragen over de BN van de heterogene brugklas. Weinig SMART, nog heel 
conceptmatig. Hoe ga je zorgen dat de overgang naar klas 3 soepel verloopt.  
F. Vinke: We zijn ons bewust dat de pilot tweejarig is. Het moet goed geëvalueerd worden en ik 
heb vertrouwen in de collega’s die dit doen en dat het niveau wel goed geijkt gaat worden. 
I. Osinga: Is er nog gedacht over de naam? Dekt die de lading? 
F. Vinke: Sta open voor suggesties. 
Leerling geleding/ Oudergeleding/ Personeel geleding: akkoord. 
 

9. Het examenreglement en PTA schooljaar 2022-2023 
F. Vinke: Moet vastgesteld worden, in hoge mate wet- en regelgeving. O.a. de 
samenstellingseisen examencommissie wordt hierin beschreven. 
Leerling geleding/ Oudergeleding/ Personeel geleding: akkoord. 
 

10. Draaiboek Corona 
Niet alles is ingekaderd en dat is een bewuste keuze. Veel werk en bovendien roept dat weer 
allerlei uitzonderingen op. Vooral: Heb je je leerstof digitaal en kun je in geval van nood morgen 
starten? 
Leerling geleding/ Oudergeleding/ Personeel geleding: akkoord. 
 

11. Verkiezing leerlinggeleding (LG) 
Reeds besproken. 
 

12. Onderzoek welbevinden 
Scans worden meegenomen in Deelschoolplan en dat wordt in overleg met personeel 
vormgegeven. Er zijn nog wel vragen over de vraagstellingen binnen het onderzoek. Vooral voor 
leerlingen zijn sommige vragen moeilijk te beantwoorden. J. Onderwater: Wat heb ik aan 
sommige cijfers? Wat zeggen ze mij? Bijvoorbeeld: Als een leerling verplicht bij wiskunde zit en 
er niets mee heeft? Wat heb ik dan aan diens mening? 
A. Hogen Esch: Moet er dan niet een vervolg op dit onderzoek komen? 
I. Osinga: Maar er zijn ook gesprekken met leerlingen. 
A. de Vries: Zijn deze scans in overeenstemming met het leerling onderzoek over veiligheid van 
voor de zomer? 
A. Hogen Esch: Heeft MR ook inzage in alle resultaten/data? 
F. Vinke: de taak van MR is te letten op het proces. Ik vraag me af of het gaat helpen als je 
overspoeld wordt door allerlei data uit onderzoeken. 
 
Meerjarig schoolprogramma NPO 
F. Vinke: eerste versie is ontstaan toen we nog midden in corona zaten, maar daar schortte nog 
wat aan. NPO programma is al in glossy beschreven. MJB NPO is nu en voor de toekomst nodig. 
Leerling geleding/ Oudergeleding/ Personeel geleding: akkoord. 
 

13. W.v.t.t.k. / rondvraag 
A. Vijfschaft: We zijn nu bezig met de zoekfunctie en vindbaarheid van zaken op de website. 
C. Abee: Brief over excursies heeft een vervelende boodschap t.a.v. excursiegelden, dat een reis 
wellicht niet meer door kan gaan. 
F. Vinke/ J. Onderwater: Dat is inderdaad vervelend. Maar het moet. Wij pakken de rekening op 
en sommige excursies zijn helaas schrikbarend duur. 
A. Hogen Esch: Ma. 24 okt. Tijd? 19:00 MR. 
I. Osinga: vraag over twee opeenvolgende data samenvoegen. Voorstel is om 19 april samen te 
voegen met 12 april. 
Rick: J. Bart staat op website nog als secretaris! Moet natuurlijk veranderd worden. 
 

14. Sluiting 
I. Osinga sluit de vergadering om 20:31 uur.  

 
Resterende vergaderdata MR 2022-2023 

2. Maandag 24 oktober 2022 met Raad van Toezicht (RvT) 
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3. Maandag 19 december 2022 

4. Dinsdag 14 maart 2023 

5. Woensdag 12 april 2023 met Raad van Toezicht (RvT) 

6. Woensdag 19 april 2023 

7. Maandag 19 juni 2023 


