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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    woensdag 22 juni 2022 
Locatie:    Time Out  
Aanvangstijd:   18.45 uur (gepland)  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding:  R. Brongers, K. Eikenberg, J. Magnus, A. Meuleman, J. Onder-

water, H. Oosting, I. Osinga, A. Vijfschaft, J. Barth 
Leerlinggeleding:  J. Boomstra, S. Omer, D. Tatlicioglu, R. Udding 
Oudergeleding:   C. Abee, A. Hogen Esch, A. de Vries 
Bestuurder:    F. Vinke 
Afwezig m.k.:  V. van de Bijl (PMR), M. Trox (OG) 
Verslag:                J. Barth 
Status:                  Vastgesteld 
 
 
1. Opening 

I. Osinga opent de vergadering om 18.43 uur. Met name heet zij A. Meuleman 
van harte welkom als nieuw lid van de (P)MR. 

 
 

2. Vaststelling 
a. agenda MR-vergadering 22 juni 2022 

De brief van de minister wordt besproken onder het agendapunt over NPO. 
 

b. verslag MR-vergadering 19 april 2022 
• F. Vinke heeft een technische aanpassing bij het punt over de financie-

ring van de sportfaciliteit. Een RvT heeft, aldus F. Vinke, maar een be-
perkt aantal besluitbevoegdheden, bijvoorbeeld aanstelling en ontslag 
van de bestuurder. De RvT heeft het financieringsvoorstel goedgekeurd 
waarna de bestuurder het besluit neemt door het vast te stellen.  

• I. Osinga meldt dat H. Oosting zich beschikbaar heeft gesteld als afge-
vaardigde naar de OPR. 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 

 
3. Mededelingen   

• mededelingen vanuit de MR: 
o leerlinggeleding:  

 J. Boomstra merkt op dat de enquête over de koffie-en-theevoorzie-
ning helaas geen bruikbare, goed te interpreteren resultaten heeft 
opgeleverd. Hij beveelt aan om in het nieuwe schooljaar een nieuwe 
poging te wagen. 

 J. Boomstra wijst op de vereenvoudigde versie van het leerlingensta-
tuut dat hij onlangs heeft laten verspreiden. Hij stelt voor een ge-
printe versie uit te delen bij de start van het schooljaar. F. Vinke be-
looft dat hij erop zal toezien dat de informatie bij de leerlingen te-
rechtkomt.  
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 K. Eikenberg vraagt of in de leerlinggeleding de continuïteit is ge-
borgd als het gaat om de verkiezingen. J. Boomstra geeft aan dat de 
voorbereidingen zijn getroffen en dat de twee achterblijvende leden 
van de leerlinggeleding in principe startklaar staan. F. Vinke advi-
seert R. Udding en D. Tatlicioglu om een contactpersoon te zoeken 
binnen de (P)MR die desgewenst wat ondersteuning kan bieden. 

 
o oudergeleding: 

 A. Hogen Esch geeft aan dat zij een goed gesprek heeft gehad met 
W. Doornbos en G. Niemeijer over onder meer ouderbetrokkenheid.  

 
o personeelsgeleding: 

 I. Osinga stelt vast dat de BAC voor het nieuwe lid van de RvT inmid-
dels is bemenst.  

 

• mededelingen van de bestuurder: 
o Benoemingsprocedure directeur deelschool brugjaar. 

F. Vinke geeft aan dat er een nieuwe directeur is gevonden. Naar aan-
leiding van vragen over de rol van de MR in de procedure merkt hij op 
dat de MR haar instemmingsbevoegdheid enkele jaren geleden heeft 
geborgd met een afvaardiging in de BAC. Hij vermoedt dat hij er te mak-
kelijk vanuit is gegaan dat iedereen binnen de MR van die afspraak op 
de hoogte was. Hij belooft bij een volgende gelegenheid wat meer expli-
ciet op deze afspraak te wijzen. 

o Examenresultaten 
F. Vinke is trots op de examenresultaten die ook dit jaar weer hoog zijn. 

o Onderzoek mogelijke samenwerking WP/AJC 
F. Vinke wijst op het communiqué dat eerder deze week is verspreid 
waarin hij aangeeft dat het proces in de pauzestand is gezet. 
 

 
4. Post 

 brief minister Wiersma m.b.t. rol MR bij het NPO, d.d. 17 mei 2022. De brief 
wordt besproken in samenhang met punt 6a. 
 

 
5. Informatie 

a. Jaarverslag en jaarrekening 2021 
 J. Boomstra vraagt wat er dit jaar is gemerkt van de ingezette klassen-

verkleining. F. Vinke antwoordt dat er nog steeds grote klassen zijn in di-
verse deelscholen, maar dat er schoolbreed wel degelijk effecten zicht-
baar zijn die zonder de inzet van extra fte’s niet zouden zijn opgetreden. 
A. Meuleman vult aan dat de beschikbaarheid van personeel soms een 
beperkende factor is. 

 J. Boomstra wijst op de veronderstelde krimp van 20% en vraagt wat de 
school eraan doet om het brede vakkenaanbod overeind te houden. F. 
Vinke geeft aan dat er inderdaad een moment kan komen waarop er cre-
atieve oplossingen gezocht zullen moeten worden zoals het combineren 
van jaarlagen voor bepaalde vakken. 
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b. Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek 
 Het is C. Abee opgevallen dat de tevredenheidscijfers van de locatie J.G. 

Pinksterstraat wat achterblijven bij die van andere locaties. Bovendien 
merkt ze op dat in hogere jaarlagen lager gescoord wordt dan in de on-
derbouw. Zij vraagt zich af of de onderzoeken de juiste informatie opleve-
ren. F. Vinke interpreteert de uitkomsten zó dat leerlingen aangeven zich 
op school prettig en veilig te voelen, maar wat kritischer zijn op de inhoud 
en didactiek in de lessen. J. Onderwater suggereert dat bij sommige uit-
komsten vervolgonderzoek nodig is om erachter te komen wat leerlingen 
precies bedoelen met bepaalde scores. F. Vinke wijst op de mooie sco-
res in het oudertevredenheidsonderzoek. 

 
 
6. Oordeelsvorming 

a. Meerjarenbegroting NPO (indicatief) 
• F. Vinke geeft aan dat er recent extra bijlagen zijn verstuurd. Uit het voor-

overleg met de diverse geledingen heeft hij afgeleid dat de meerjarenbe-
groting niet ter discussie staat en hij zegt toe dat er elk jaar naar de 
voortgang gekeken kan worden. In de ‘glossy’ geeft de school een over-
zicht van wat er is gebeurd en F. Vinke meent dat dat een hele hoop is, 
zeker in een coronajaar.  

• De brief van de minister over de rol van de MR in het proces beschouwt 
F. Vinke als een logisch signaal. W. Doornbos en G. Niemeijer hebben 
op een rijtje gezet hoe het een en ander geldt voor Winkler Prins.  

b. Schoolgids 2022-2023 
• Er zijn wat tekstuele opmerkingen die naar J. Kamphuis gestuurd kunnen 

worden. 
c. Statuten en reglementen MR. 

• In het vooroverleg heeft de MR geconstateerd dat de twee voorgestelde 
aanpassingen op draagvlak kunnen regelen. 

 
 
7. Draaiboek WP i.h.k.v. online onderwijs 

 A. de Vries wijst erop dat de actuele ontwikkelingen rondom corona mis-
schien vragen om proactief handelen om de continuïteit van het onderwijs te 
waarborgen. F. Vinke schat op basis van landelijke signalen in dat een even-
tuele lockdown het onderwijs niet snel meer zal raken. J. Onderwater vult aan 
dat iedere docent inmiddels in staat geacht mag worden om, indien nodig, di-
rect over te stappen op online onderwijs. A. de Vries vraagt aandacht voor in-
dividuele leerlingen die thuis komen te zitten maar best online onderwijs zou-
den kunnen volgen.  

 Het heikele punt lijkt de hybride vorm van onderwijs te zijn waarbij docenten 
gestreamd worden en daardoor in een kwetsbare positie terecht kunnen ko-
men. A. Vijfschaft merkt op dat er negatieve ervaringen zijn geweest met 
fragmenten uit lessen die zonder context op sociale media zijn verschenen. 

 
 
8. W.v.t.t.k./rondvraag 

 A. Hogen Esch brengt in dat er verheugd is gereageerd op het afschaffen 
van de ouderbijdrage maar deelt tegelijkertijd de zorg dat die afschaffing ne-
gatieve effecten met zich mee zou kunnen brengen zodra het NPO-geld op 
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is. F. Vinke geeft aan dat het bedrag dat de vrijwillige ouderbijdrage ople-
verde binnen de totale begroting van de school op te vangen is. A. Meu-
leman brengt in dat de bijdrage aan excursies en buitenlandse reizen wel 
spannender wordt. F. Vinke zegt toe dat school het maximale zal doen om 
de reizen mogelijk te maken. 

 
 
9. Besluitvorming 

a. Meerjarenbegroting NPO (indicatief) 
• De MR stemt in met de voorliggende meerjarenbegroting. 

b. Schoolgids 2022-2023; 
• De OG en LG stemmen in met de voorliggende schoolgids. 

c. Statuten en reglementen MR. 
• De MR stemt in met de voorliggende statuten en reglementen. 
 

 
10. Terugblik Kick-Offbijeenkomst WP/AJC 

Met oog op de recente ontwikkelingen besluit de MR dit onderwerp aan te hou-
den. A. Hogen Esch vond het opvallend dat er van de zijde van AJC geen ou-
ders en leerlingen aanwezig waren. Verder hecht zij eraan dat de uitkomsten van 
het onderzoek eerst in de kring van de eigen MR besproken worden en niet di-
rect gezamenlijk. 

 
 
11. Stand van zaken werkgroep ‘Profilering MR’ 

Namens de werkgroep spreekt A. Hogen Esch uit dat sommige zaken al zijn 
aangepakt (langere tijd voor vooroverleg, jaarverslag, statuten en reglementen) 
en dat andere zaken (vindbaarheid en tekst op de website van school) nog werk 
in uitvoering zijn. 

 
 
12. Sluiting 

De MR spreekt af dat in schooljaar 2022-2023 het voorzitterschap door I. Osinga 
wordt bekleed. K. Eikenberg wordt vicevoorzitter en A. Meuleman secretaris. Het 
voorgestelde vergaderrooster wordt vastgesteld. 
 
I. Osinga sluit de vergadering om 19.55 uur. Aansluitend wordt afscheid geno-
men van de vertrekkende MR-leden J. Boomstra, S. Omer, J. Barth en J. Mag-
nus. 
 
 
De eerste MR-vergadering van het schooljaar 2022-2023 is op maandag 26 sep-
tember 2022. 


