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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    donderdag 26 september 2019 
Locatie:    Raadsgildenlaan 1  
Aanvangstijd:   19.45 uur  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding:  A. Jansen, P. Pentinga, P. Wageman, J. Barth 
Leerlinggeleding:  S. Tatlicioglu, Z. Uçar, D. Vloet, B. Walker 
Oudergeleding:   C. Abee, M. van der Beek, A. Knapper 
Bestuurder:    F. Vinke 
Afwezig m.k.:  H. van der Heide (OG); M. Lanenga, J. Magnus, H. Oosting,  

H. Schuurman (PMR); 
Verslag:                J. Barth 
Status:                  vastgesteld 
 
 
1. Opening 

P. Wageman opent de vergadering om 19.53 uur en heet iedereen van harte 
welkom, in het bijzonder S. Tatlicioglu en D. Vloet die recent in de LG zijn verko-
zen. Ook richt hij een woord van welkom tot F. Warntjes, stafdirecteur facilitair en 
ICT, die de presentatie over de nieuwbouw zal verzorgen. 

 
 
2. Vaststelling 

a. agenda MR-vergadering 26 september 2019 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

b. verslag MR-vergadering 19 juni 2019 
Tekstueel: 

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

• P. Wageman vraagt of er nog iets met de aangekondigde tekstuele bij-
drage van H. van der Heide over het digitaliseringsproces is gedaan. F. 
Vinke geeft aan dat er inderdaad een bijdrage van Van der Heide is ont-
vangen maar dat de procesregisseur, A. Stuut, daar in deze fase van 
het proces niets mee heeft gedaan omdat ze de uitkomst van de werk-
groep wilde respecteren. 

• A. Knapper vraagt naar aanleiding van bullet 3 bij 5b of er nog onder-
zoek is gedaan naar de kosten die samenhangen met de opwaardering 
van de schoolpassen. F. Vinke meldt dat dat onderzoek heeft uitgewe-
zen dat die kosten onvermijdelijk zijn.   

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
3. Mededelingen   

• mededelingen vanuit de MR: 
o leerlinggeleding:  

▪ Er zijn geen mededelingen. 
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o oudergeleding: 
▪ Er zijn geen mededelingen. 
 

o personeelsgeleding: 
▪ Er zijn geen mededelingen. 

 

• mededelingen van de bestuurder: 
o F. Vinke wijst op de eerste uitkomsten van het recente inspectiebezoek. 

De feedback vanuit de inspectie was gelukkig erg positief. Het defini-
tieve rapport komt in het najaar. Dan zal het ook aan de MR voorgelegd 
worden. 

 
 

4. Informatie 
a. Evaluatie functiemix 2018-2019 

▪ M. van der Beek vraagt wat er gebeurt met de niet uitgegeven 0,7 fte 
aan LD-ruimte. F. Vinke antwoordt dat daar op zichzelf nu niets meer 
mee gebeurt. Wel is het zo dat elk jaar gekeken wordt welke ruimte er in 
het LC- en LD-gebied is. Het is goed denkbaar dat die 0,7 fte in de vol-
gende ronde opnieuw een rol gaat spelen. 

 
b. Evaluatie sollicitatieprocedure directeur deelschool mavo 

▪ F. Vinke brengt in herinnering dat hij met deze evaluatie een belofte in-
lost. Er zijn geen vragen over de evaluatie. 

 
c. Brief bestuurder aan College van B&W Veendam inzake sportvoorziening 

LSP 
▪ F. Vinke schetst de achtergrond van de brief. De gemeente Veendam 

heeft behoorlijk wat aanvullende middelen ter beschikking moeten stel-
len voor het LSP, maar daar kan geen sportvoorziening meer van gere-
aliseerd worden. Omdat Winkler Prins, om onderwijskundige en veilig-
heidsredenen wel hecht aan een sportvoorziening binnen het LSP, wil F. 
Vinke graag onderzoeken of het haalbaar is om de sportvoorziening op 
de ene of andere manier zelf te bekostigen. Hij heeft ervoor gekozen om 
al in deze fase de MR op de hoogte te stellen en voorzichtig te peilen 
hoe de MR überhaupt tegenover het idee staat. De MR ziet de resulta-
ten van het onderzoek met belangstelling tegemoet. 

 
 

5. Oordeelsvorming 
a. Bevorderingsnormen en doorstroomeisen 2019-2020 

▪ P. Wageman geeft aan dat er twee kleine aanpassingen zijn gedaan ten 
opzichte van de conceptversie. 

▪ C. Abee vraagt waarom niet ook het begrip ‘voldoende’ wordt gedefini-
eerd. Daarmee had je ook de kwestie over het sectorvak kunnen tacke-
len. F. Vinke zal dat voor de versie 2020-2021 heroverwegen. 

 
b. Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 

▪ F. Vinke vertelt wat de aanleiding voor het stuk heeft gevormd. Het was 
met name een kwestie van het veiligstellen van een maximale bekosti-
ging voor hoofd- en permanente nevenvestigingen. Overigens hecht F. 
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Vinke eraan te melden dat zeer recent ook het gerucht is opgedoken dat 
er op hoog politiek niveau sowieso al een oplossing voor de bekostiging 
van nevenvestigingen zou zijn gevonden. 

 

c. Voorstel addendum MR-reglement 2019-2020 
▪ F. Vinke heeft het voorstel vanuit de PMR overgenomen.  

 

d. Voorstel aanpassing Examenreglement. 
▪ De aanpassingen zijn van technische aard en hebben geen vragen op-

geleverd.  
 
 

6. W.v.t.t.k./rondvraag 

• D. Vloet vraagt of Winkler Prins ook deelneemt aan een transitiepact in ver-
band met de krimp. F. Vinke antwoordt dat zijn verwachting is dat er geen 
gedwongen ontslagen zullen vallen vanwege krimpende leerlingaantallen; hij 
ziet eerder het tegenovergestelde gebeuren: een te grote uitstroom van do-
centen in relatie tot het leerlingenaantal.   
 

 
F. Vinke en F. Warntjes verlaten de vergadering om 20.37 uur. 

 
 

7. Besluitvorming 
a. Bevorderingsnormen en doorstroomeisen 2019-2020 

▪ De MR stemt in met de voorgelegde normen en eisen. 
 

b. Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 
▪ De MR adviseert positief met betrekking tot het voorgelegde plan.  

 

c. Voorstel addendum MR-reglement 2019-2020 
▪ De MR stemt in met het addendum.  

 

d. voorstel aanpassing Examenreglement. 
▪ De MR stemt in met de aanpassing op het reglement.  

 
 

8. Sluiting 
P. Wageman sluit de vergadering om 20.39 uur onder dankzegging aan de aan-
wezigen.  

 
 

9. Nieuwbouw LSP 
Na afloop van de vergadering presenteert F. Warntjes de stand van zaken met 

betrekking tot het LSP. 

 

 


