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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    maandag 15 oktober 2018 
Locatie:    Raadsgildenlaan 1  
Aanvangstijd:   20:00 uur  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding: A. Jansen, M. Lanenga, H. Oosting, P. Pentinga, C. Schuthof, 

G. Spies, P. Wageman, J. Barth 
Leerlinggeleding:  F. Blaauw, S. Teesink, Z. Uçar, B. Walker 
Oudergeleding:   C. Abee, M. van der Beek, H. van der Heide, A. Knapper  
Bestuurder:    F. Vinke 
Vanuit het MT:  I. Jager, directeur deelschool brugjaar 
Afwezig m.k.:  H. Klunder (OG), M. Munk (PMR) 
Overig:    J. Hesse (OPR samenwerkingsverband) 
Verslag:                J. Barth 
Status:                  vastgesteld 
 
 
1. Opening 

P. Wageman opent de vergadering om 20:22 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Voor Z. Uçar en B. Walker (LG) is het de eerste vergadering. 

 
 
2. Vaststelling 

a. agenda MR-vergadering 15 oktober 2018 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

b. verslag MR-vergadering 24 september 2018 
Tekstueel: 

• Er zijn geen opmerkingen. 
Naar aanleiding van het verslag: 

• Naar aanleiding van pagina 1 stelt A. Jansen vast dat de namen van de 
MR-leden op de website inmiddels zijn geactualiseerd, maar dat daar 
nog niet de meest recente MR-verslagen te vinden zijn. 

• Naar aanleiding van pagina 2 vraagt A. Jansen aan H. van der Heide of 
er inderdaad een systeem is bedacht voor het bijwonen van ouderraad-
vergaderingen door leden van de OG. A. Knapper zal de vergaderingen 
in principe bijwonen. 

• Naar aanleiding van pagina 4 vraagt P. Wageman aan F. Vinke of de 
MR inderdaad eens in de drie maanden bijgepraat gaat worden over di-
gitalisering. F. Vinke bevestigt dat en meldt dat op 2 november fase 1 
start. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

c. jaarverslag MR 2018-2019 

• Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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3. Mededelingen   

• mededelingen vanuit de MR: 
o leerlinggeleding:  

▪ Er zijn geen mededelingen. 
 

o oudergeleding: 
▪ A. Knapper meldt vanuit de OR-vergadering dat ouders hopen op 

een grote opkomst tijdens de thema-avond. Wellicht kan er nog een 
oproep door school via Facebook geplaatst worden. De OR heeft 
verder gevraagd om een kascontrole. Uitgezocht wordt wie daarvoor 
in aanmerking mogen komen. 

 
o personeelsgeleding: 

▪ Er zijn geen mededelingen. 
 

o OPR: 
▪ J. Hesse meldt dat op grond van nieuw landelijk beleid de bekosti-

ging van het samenwerkingsverband vermoedelijk aangepast gaat 
worden. Krimpregio’s lijken daar naar verhouding het zwaarst door 
getroffen te worden: de eerste modellen spreken van 11% minder 
geld voor zorgleerlingen. Samenwerkingsverbanden zijn nu een ge-
zamenlijke lobby bij de minister begonnen. De OPR heeft overigens 
geen formele rol in dit proces. 

▪ F. Vinke vult aan dat er diverse bekostigingssystematieken herzien 
gaan worden die gezamenlijk een zware invloed zouden kunnen heb-
ben. De minister lijkt wel ontvankelijk voor pleidooien om de effecten 
voor de krimpregio’s te beperken. 
 

J. Hesse verlaat de vergadering. Zij stelt voor om in april nog eens terug te 
keren. 

 

• mededelingen van de bestuurder: 
o Er zijn geen mededelingen.  

 
 

4. Oordeelsvorming 
a. Aanpassing bevorderingsnormen brugjaar 2018-2019 

o I. Jager legt uit dat de aanpassing voortkomt uit de invoering van het 
groeimodel. Leerlingen die in aanmerking willen komen voor een hoger 
niveau dan waarop ze geplaatst zijn, volgen het programma van het ho-
gere niveau en maken ook de bijbehorende toetsen. Deze leerlingen 
moeten dan ook voldoen aan de overgangsnormen voor dat hogere ni-
veau. 

o M. van der Beek vraagt of leerlingen op twee niveaus les krijgen. I. Ja-
ger legt uit dat leerlingen in zogenoemde PTD’s terug kunnen vinden 
aan welke doelen zij moeten voldoen om het hogere niveau te kunnen 
behalen. De lessen worden gegeven op het niveau van de instroom. 
Zelfstandig werkt de leerling de stof voor het hogere niveau door als hij 
daarvoor kiest. In beginsel zal het overgrote deel gewoon doorstromen 
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naar de volgende klas van het instroomniveau; slechts een beperkt aan-
tal leerlingen zal naar het hogere niveau doorstromen, is de verwach-
ting. 

o S. Teesink vraagt of leerlingen alle vakken op het hogere niveau moeten 
doen. Dat is inderdaad het geval, aldus I. Jager. 

o A. Knapper vraagt of de opmerking op bladzijde 4 over rekenen klopt. 
Rekenen staat immers niet meer op de lessentabel van brugjaar havo 
en vwo. Volgens F. Vinke zal in klassen waarin rekenen niet op de tabel 
staat, rekenen ook niet meegenomen worden in de overgangsbeslis-
sing.  

 
b. Informatiebeveiligings- en privacybeleid 

o P. Wageman geeft aan dat alle geledingen zich uit praktische overwe-
gingen in beginsel kunnen vinden in de ‘minimalistische’ benadering van 
dit thema. 

o H. van der Heide wijst erop dat ouders met vragen kunnen komen zodra 
dit document openbaar wordt, terwijl nog niet alles definitief is door-
dacht. F. Vinke erkent dat, maar geeft aan dat instanties in deze fase 
van het proces vooral moeten laten zien dat ze bezig zijn met het ont-
wikkelen van beleid. 

 

c. Aanpassingen MR-reglement 
o P. Wageman geeft aan dat in feite alleen de aanpassing met betrekking 

tot de aanlever- en reactietermijnen voorligt.  
 
 

5. W.v.t.t.k./rondvraag 

• F. Blaauw vraagt waarom e-mailadressen van docenten niet meer algemeen 
beschikbaar zijn. F. Vinke geeft aan dat er op termijn een portal op de web-
site zal verschijnen waarachter meer informatie beschikbaar komt. Verder 
zal hij nagaan of het klopt dat er voor leerlingen beperkingen zijn in de groep 
docenten die zij kunnen mailen.  

• A. Knapper meldt dat Magister-wachtwoorden tegelijk met de inlogcodes in 
één brief verstuurd worden en dat wachtwoorden niet te wijzigen zouden 
zijn. F. Vinke zoekt uit hoe dat zit. 

• A. Jansen vraagt of er, zoals beloofd, nog een tweede voortgangsrapportage 
over de samenvoeging tussen Ubbo Emmius en Winkler Prins volgt. F. 
Vinke voorziet die rapportage voor vlak vóór of vlak ná de Kerst.  

 
F. Vinke en I. Jager verlaten de vergadering. 
 
 

6. Besluitvorming 
a. Aanpassing bevorderingsnormen brugjaar 2018-2019 

o De MR stemt in met de voorgestelde aanpassing van de bevorderings-
normen voor het brugjaar, maar adviseert tegelijkertijd om de passage 
op bladzijde 4 over rekenen (bullet 2 onder ‘Algemeen’) verder te verdui-
delijken zodat er geen misverstanden over de bedoeling van die pas-
sage kunnen ontstaan.  
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Met de huidige formulering zou de indruk kunnen ontstaan dat rekenen 
wel degelijk meetelt bij de overgangsbeslissing (aangezien leerlingen bij 
een te laag cijfer in de marge terechtkomen). Het is de vraag of dat wer-
kelijk zo (bedoeld) is, zeker voor leerlingen uit het brugjaar die de havo- 
of vwo-stroom volgen. Voor hen staat rekenen immers niet op de les-
sentabel. Het kopje ‘Algemeen’ zou echter kunnen suggereren dat leer-
lingen desondanks aan een verplichting moeten voldoen ten aanzien 
van rekenen.  

Verder constateert de MR dat het in theorie mogelijk is dat een 
mavo-leerling lager dan een 5 scoort op rekenen (en dus formeel niet 
automatisch bevorderd is naar mavo-2), terwijl die leerling bij een recht-
matige opstroom naar havo-2 van dat cijfer geen last meer heeft. 

 
b. Informatiebeveiligings- en privacybeleid 

o Alle geledingen stemmen in het het voorgestelde beleid. 
 

c. Aanpassingen MR-reglement 
o De MR stemt in met de voorgestelde aanpassing in het reglement.  

  
 
7. Sluiting 

P. Wageman sluit de vergadering om 21:15 uur onder dankzegging aan de aan-
wezigen.  


