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Verslag MR-vergadering Winkler Prins
Datum:
Locatie:
Aanvangstijd:

dinsdag 14 april 2020
online, via Teams
19.45 uur

Aanwezigen:
Personeelsgeleding: A. Jansen, M. Lanenga, H. Oosting, I. Osinga, P. Pentinga, P.
Wageman, J. Barth
Leerlinggeleding:
S. Tatlicioglu, Z. Uçar, D. Vloet, B. Walker
Oudergeleding:
C. Abee, H. van der Heide, A. Knapper
Bestuurder:
F. Vinke
Afwezig m.k.:
M. van der Beek (OG); J. Magnus, H. Schuurman (PMR);
Verslag:
J. Barth
Status:
vastgesteld

1.

Opening
P. Wageman opent de vergadering om 19.48 uur.

2.

Vaststelling
a. agenda MR-vergadering 14 april 2020
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
b.

3.

verslag MR-vergadering 11 december 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen
• mededelingen vanuit de MR:
o leerlinggeleding:
▪ Er zijn geen mededelingen.
o

oudergeleding:
▪ Er zijn geen mededelingen.

o

personeelsgeleding:
▪ P. Wageman meldt dat de verkiezingen voor PMR-leden deze week
van start gaan. Er zijn vijf aanmeldingen voor twee vacatures: A. Jansen en P. Wageman zijn niet herkiesbaar.
▪ P. Wageman heeft met de voorzitter van de RvT afgesproken dat het
overleg tussen RvT en MR tot nader order wordt uitgesteld.
▪ J. Barth brengt in herinnering dat bij de OG en LG ook verkiezingen
aan de orde zullen zijn. Enige tijd geleden had hij de optie onder de
aandacht gebracht om de verkiezingen ná de zomer te organiseren,
zodat ze gehouden worden onder de mensen die dán aan school
verbonden zijn. Hij vraagt beide geledingen om zich daar nader op te
beraden.
Pagina 1 van 5

verslag MR-vergadering Winkler Prins 14 april 2020

•

4.

mededelingen van de bestuurder:
o Winkler Prins in coronatijd.
F. Vinke stelt vast dat de wereld er plotseling heel anders uitziet ten opzichte van de vorige MR-vergadering. De school heeft flink zijn best gedaan om onderwijs mogelijk te blijven maken. De nieuwe situatie heeft
implicaties voor alle betrokkenen, en iedereen werkt er hard aan om er
steeds beter in te worden. Ook de besluitvorming is soms maatwerk, zoals we hebben gemerkt. Z. Uçar bevestigt dat er in de online lessen verbeterslagen worden gemaakt.
Er zal, volgens F. Vinke, op een bepaald moment een scenario in
werking moeten treden waarbij leerlingen weer naar school gaan. Hoe
dat eruit zal komen te zien, is op dit moment onduidelijk en vooral ook
afhankelijk van wat er op landelijk niveau besloten wordt.
H. van der Heide vraagt in hoeverre scholen ruimte hebben om zelf
maatwerk te verrichten. F. Vinke verwacht dat die ruimte er wel zal zijn,
en wijst in dat kader ook op zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar
kan daarover geen garanties geven.
A. Knapper veronderstelt dat thuisonderwijs in sommige gezinnen
misschien lastiger wordt op het moment dat ouders weer op hun werk
verwacht worden. C. Abee schat in dat scholen misschien wel eerder
weer min of meer opgestart worden dan veel bedrijven. F. Vinke stelt dat
we zullen handelen naar bevind van zaken.
B. Walker wijst erop dat examenleerlingen bericht hebben gehad
over het inhalen en herkansen van toetsen uit de laatste toetsweek. Hij
vraagt of die in mei ingehaald moeten worden, ook als de RIVM-richtlijnen dan nog steeds van kracht zijn. F. Vinke geeft aan dat die optie inderdaad serieus wordt onderzocht. Hij denkt dat de veiligheidsvoorschriften maximaal in acht genomen kunnen worden en dat dus de mogelijkheid bestaat om toetsen op school af te nemen.
o VIN merkt nog eens op dat A. de Jong, directeur van de deelschool vwo,
per 1 mei vertrekt. Het aanvankelijke plan om iemand van buitenaf op
interimbasis aan te trekken is losgelaten vanwege de bijzondere situatie.
Tot aan de zomervakantie zullen medewerkers uit de deelschool taken
van A. de Jong overnemen

Informatie
a. Aanpassing onderwijsprogramma / lessentaak / ontwikkeltijd
▪ F. Vinke stelt dat het stuk in de voorbespreking met de diverse geledingen al een aantal keren aan de orde geweest. Hij wil desgewenst vragen beantwoorden.
▪ H. van der Heide vraagt of leerlingen net zo enthousiast zijn over de verkorte lesweken als de docenten. D. Vloet beaamt dat leerlingen deze
weken positief waarderen.
▪ B. Walker heeft in het MR-verslag van 16 april 2019 gelezen dat er een
evaluatie zou plaatsvinden over de flexband die in de mavo is ingevoerd. Hij vraagt of de evaluatie al is geweest en wat daar uit is gekomen en waarom er in sommige andere deelscholen niet voor zo’n flexband gekozen is. Volgens F. Vinke is er in de deelschool mavo inderdaad geëvalueerd en die evaluatie heeft ertoe geleid dat de flexband
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daar is gehandhaafd. In andere deelscholen zijn ook plannen ontwikkeld
om de lessentabel meer te flexibiliseren, maar die plannen waren daar
nog niet zo uitontwikkeld dat er een besluit over genomen kon worden.
Er is nu voor gekozen om een pas op de plaats te maken in plaats van
onder druk een besluit te nemen.
H. van der Heide leest in het voorbeeldrooster van de deelschool
basis/kader dat bepaalde vakken ’s ochtends gegeven worden en ’s
middags opnieuw als keuzevak worden aangeboden. Hij vraagt zich af
of dat wenselijk is. I. Osinga legt uit dat de middaguren bedoeld zijn om
achterstanden bij een bepaalde groep leerlingen weg te werken. In die
lessen gebeurt dus niet hetzelfde als in de ochtendlessen. Het doel is
om meer maatwerk te kunnen bieden aan leerlingen.
B. Walker vraagt of leerlingen een plek krijgen in de gesprekken
over de flexibilisering van het lesrooster in de deelscholen havo/vwo.
Volgens A. Jansen zijn er al wel leerlingen gepolst. F. Vinke komt terug
op de suggestie van B. Walker.

5.

Oordeelsvorming
a. Voorstel aansluiten Opleidingsschool De Ommelanden
▪ P. Wageman stelt dat dit voorstel informeel al van een positief advies is
voorzien. Hij wil dat graag op deze vergadering geformaliseerd zien.
b.

Regeling vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
▪ B. Walker wijst erop dat er een wetsvoorstel is aangenomen in de
Tweede Kamer dat zegt dat leerlingen niet uitgesloten mogen worden
van activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald wordt. Hij
constateert dat in de brief van de WP nog wel gesuggereerd wordt dat
die uitsluiting mogelijk is en vraagt of die tekst niet aangepast zou moeten worden. F. Vinke wil daarnaar kijken.
H. van der Heide is het principieel eens met het punt dat B. Walker
maakt, maar stelt tegelijkertijd vast dat Winkler Prins zeer zorgvuldig
omgaat met leerlingen van wie de ouders de ouderbijdrage niet kunnen
betalen.

c.

Vakantieregeling 2020-2021 (formele vastlegging)
▪ P. Wageman constateert dat deze regeling ook al informeel aan de orde
is geweest en dat de geledingen er unaniem positief over waren.

d.

Lessentabellen 2020-2021
▪ Er zijn geen andere vragen dan die onder punt 4 al aan de orde zijn geweest.

e.

Mandatering aanpassing PTA’s.en schoolondersteuningsprofiel
▪ P. Wageman geeft aan dat de concrete voorstellen die gisteren aan P.
Wageman en J. Barth zijn gestuurd vandaag ook ter kennisgeving aan
de andere MR-leden beschikbaar zijn gesteld. De vraag die voorligt, is
of P. Wageman en J. Barth namens de MR het formele mandaat om al
dan niet in te stemmen met de wijzigingsvoorstellen kunnen krijgen.
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6.

W.v.t.t.k./rondvraag
▪ H. van der Heide krijgt signalen van leerlingen uit zijn omgeving dat veel docenten behoorlijk vaardig zijn bij het online aanbieden van hun lessen, maar
dat sommige daar meer moeite mee lijken te hebben. Hij vraagt of die docenten ondersteuning kunnen krijgen. M. Lanenga vult aan dat de hulpvragen die de ICT-ambassadeurs krijgen vooral komen van medewerkers die al
behoorlijk gevorderd zijn op dat gebied en niet van mensen die zich er nog
onzeker over voelen. Z. Uçar geeft de tip dat leerlingen in voorkomende gevallen hun mentor in kunnen schakelen. F. Vinke zal het signaal van H. van
der Heide meenemen in het MT-overleg.
▪ D. Vloet merkt tevreden op dat communicatie vanuit school niet alleen naar
ouders maar ook naar leerlingen gestuurd wordt, zoals de LG had verzocht.
▪ B. Walker vraagt zich af of de buitenlandse reizen op de ene of andere manier nog een invulling krijgen. F. Vinke voorziet dat buitenlandse reizen in elk
geval voorlopig nog niet aan de orde zijn. B. Walker wil weten of er ook toetsen zijn die met die reis samenhangen die nu niet door kunnen gaan. Als dat
zo is, moet dat in een aanpassing op het PTA voor voorexamenklassen opgenomen worden, aldus F. Vinke.
▪ A. Jansen vraagt wanneer de ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken
plaatsvinden. Volgens VIN zijn die vóór de sluiting van de school al afgenomen. De respons had iets hoger kunnen zijn, maar misschien moeten we er
in deze omstandigheden genoegen mee nemen
F. Vinke verlaat de vergadering om 20.45 uur.

7.

Besluitvorming
a. Voorstel aansluiten Opleidingsschool De Ommelanden
▪ MR adviseert positief aangaande de keuze voor deze samenwerking.
b.

Regeling vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
▪ De MR stelt voor dat F. Vinke dit thema met de OG afrondt, waarbij het
voorstel van B. Walker meegenomen wordt.

c.

Vakantieregeling 2020-2021 (formele vastlegging)
▪ MR adviseert positief over de regeling en stemt in met de onderdelen
die instemming behoeven.

d.

Lessentabellen 2020-2021
▪ MR stemt in met de voorliggende lessentabellen.

e.

Mandatering aanpassing PTA’s.en schoolondersteuningsprofiel
▪ De MR kent het mandaat voor het lopende schooljaar toe aan P. Wageman en J. Barth.

F. Vinke keert terug in de vergadering. Hij heeft in de tussentijd enig onderzoek
gedaan naar het wetsvoorstel inzake de vrijwillige ouderbijdrage en constateert
dat het voorstel gelezen moet worden in de context van scholen die honderden
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euro’s aan vrijwillige ouderbijdrage vragen van ouders. Zijns inziens wil het voorstel scholen vooral ontmoedigen om leerlingen van wie de ouders geen vrijwillige
ouderbijdrage betalen uit te sluiten van extra activiteiten. F. Vinke stelt dat op
Winkler Prins in de praktijk deze leerlingen al nooit de extra activiteiten worden
ontzegd. Hij hecht er wel waarde aan om de extra voorzieningen – denk aan de
kluisjes – alleen beschikbaar te stellen voor leerlingen voor wie wel een bijdrage
is ontvangen. Derhalve stelt hij voor de woordgroep ‘of extra activiteiten’ te
schrappen uit de laatste zin in de derde alinea. De OG gaat daarmee akkoord en
stemt, met deze aanpassing, in met de voorliggende regeling.
8.

Sluiting
P. Wageman sluit de vergadering om exact 21.00 uur onder dankzegging aan de
aanwezigen.

De volgende reguliere vergadering is op maandag 8 juni 2020.
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