verslag MR-vergadering Winkler Prins 8 juni 2020

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

maandag 8 juni 2020
online, via Teams
19.45 uur

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

1.

Opening
P. Wageman opent de vergadering om 19.36 uur.

2.

Vaststelling
a. agenda MR-vergadering 8 juni 2020
Punt 4b wordt punt 5d.
De agenda wordt vastgesteld.
b.

3.

verslag MR-vergadering 14 april 2020
• P. Wageman merkt naar aanleiding van de passage over de lessentabellen op dat de naam ‘M&O’ later nog is vervangen door ‘BECO’.
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 hij met I. Osinga een warme overdracht van
het voorzitterschap heeft gepland.

mededelingen van de bestuurder:
o Winkler Prins in coronatijd.
F. Vinke stelt vast dat de zaken na de (gedeeltelijke) heropening van de
school naar tevredenheid verlopen. Hij schat in dat we de huidige werkwijze na de zomervakantie zullen moeten voortzetten. Hij heeft speciale
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o
o

o

4.

Informatie
a. Jaarverslag en jaarrekening 2019
▪ Hoewel de MR er geen formele zeggenschap over heeft, is het stuk volgens F. Vinke het evaluatiedocument bij uitstek. Er wordt van het lijvige
stuk nog een publieksvriendelijke glossy gemaakt.
▪ H. van der Heide heeft gesignaleerd dat de slagingspercentages 20182019 bij basis/kader lager zijn dat normaal. Volgens F. Vinke was er inderdaad sprake van een matig jaar. Het lijkt erop dat deze doelgroep gebaat is bij een ruimere spreiding van de examens. Wat ook mee kan spelen is dat er toch relatief veel leerlingen het advies om af te stromen negeren. I. Osinga vult aan dat er inderdaad een negatief effect lijkt op te
treden als leerlingen meerdere dagen achtereen examens moeten maken.
b.

5.

aandacht voor de aanstaande brugklassers die straks de school nog
niet goed hebben kunnen leren kennen en toch geacht worden er te
functioneren. Hij merkt ook op dat er bij bepaalde groepen leerlingen
toch meer sprake lijkt te zijn van sociale problematiek dan we zouden
wensen.
Er wordt nog gezocht naar een passende manier om de diplomering
vorm te geven, aldus F. Vinke.
H. van der Heide vraagt aandacht voor de situatie na de zomervakantie.
Hij vraagt of er nog geëvalueerd wordt wat er voor de vakantie goed en
minder goed is gegaan. F. Vinke bevestigt dat er voor de zomer nog een
evaluatie onder ouders, leerlingen en medewerkers gehouden zal worden. J. Onderwater vult aan dat de leerlingenraad en het WPCTT al met
een evaluatie onder leerlingen van havo- en vwo-2 en -3 bezig zijn. Hij
stelt voor het een en ander op elkaar af te stemmen.
A. Jansen meldt dat er, in plaats van een lenteschool, van 2 tot en met
10 juli een zomerschool georganiseerd wordt om achterstanden bij bepaalde leerlingen in te kunnen lopen. F. Vinke geeft aan dat er vanuit de
overheid ook subsidie beschikbaar gesteld wordt voor het wegwerken
van achterstanden.

Aanpassingen PTA’s
▪ F. Vinke legt uit dat analoog aan de PTA’s voor examenklassen nu ook
een aantal aanpassingen voor niet-examenklassen zijn doorgevoerd. Dit
document ligt ter informatie voor omdat de MR het instemmingsrecht al
gemandateerd heeft aan P. Wageman en J. Barth.

Oordeelsvorming
a. Schoolgids 2020-2021
▪ A. Knapper vraagt waarom een tandarts- of ziekenhuisbezoek niet via
Magister doorgegeven kan worden. F. Vinke moet dat navragen in het
MT.
▪ H. van der Heide stelt vast dat er een keuze gemaakt is voor het voortzetten van het gebruik van de iPad en het Office365-pakket. Hij stelt voor
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▪

▪

6.

daar een toetsenbord bij aan te (laten) schaffen. Volgens F. Vinke is daar
in de bestellijst al op geanticipeerd.
J. Onderwater adviseert om de coronasituatie te benutten om te onderzoeken welke middelen daadwerkelijk gebruikt worden door leerlingen.
Volgens F. Vinke is het gebruik van de iPad niet in beton gegoten. J. Onderwater vindt het niet zo logisch dat we een Microsoft-pakket gebruiken
op een Apple-device. Hij stelt verder voor om de passage ‘mobiele telefoon met camera’ te vervangen door ‘smartphone’. Volgens F. Vinke is
dat in de meest recente versie al gebeurd.
D. Vloet vraagt zich af of de zin over Office365 op pagina 7 op de juiste
plek staat. F. Vinke zal er nog naar kijken.

b.

Bevorderingsnormen en doorstroomeisen 2020-2021
▪ F. Vinke meldt dat de doorstroming van mavo naar havo als recht wordt
geformuleerd terwijl er vervolgens wel eisen aan gesteld worden. Hij
geeft aan dat er een formulering gezocht zal worden in de geest van
‘dringend advies’.
▪ B. Walker vraagt waarom een gymnasiumleerling niet tijdens een
schooljaar mag afstromen naar het atheneum. Dat heeft er volgens F.
Vinke mee te maken dat de keuze van een leerling voor het gymnasium
een bewuste keuze is geweest en dat er niet te makkelijk voor gekozen
kan worden om af te stromen naar het atheneum. P. Wageman vult aan
dat er bij zo’n overstap soms ook extra werk voor de leerling komt kijken.

c.

Verkiezingen OG/LG
▪ P. Wageman meldt dat er in het vooroverleg al is afgesproken dat beide
geledingen direct na de zomervakantie de verkiezingen gaan opstarten,
waarbij ook gebruikgemaakt gaat worden van de diensten van de
school.

d.

Voortgang sollicitatieprocedure directeur vwo
▪ F. Vinke verwacht dat het stuk voldoende inzicht geeft. De inzet is erop
gericht om op korte termijn een geschikte directeur te vinden. Er is nu
een procedure gestart, inclusief de invulling van de BAC waar de voorzitter van de MR de regie op heeft gekregen. Daarmee wordt het adviesrecht van de MR geborgd.

W.v.t.t.k./rondvraag
▪ Er zijn geen punten voor de rondvraag.
F. Vinke verlaat de vergadering om 20.18 uur.

7.

Besluitvorming
a. Schoolgids 2020-2021
▪ De ouder- en leerlinggeleding stemmen in met de schoolgids in de voorliggende vorm.
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b.

Bevorderingsnormen en doorstroomeisen 2020-2021
▪ De MR stemt in met de voorliggende bevorderingsnormen en doorstroomeisen.

F. Vinke keert terug in de vergadering.
8.

Sluiting
P. Wageman sluit de vergadering om 20.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. Daarna wordt tot 20.59 uur afscheid genomen van de vertrekkende
MR-leden: S. Tatlicioglu, M. van der Beek, D. Vloet, A. Knapper, B. Walker, A.
Jansen en P. Wageman.

De volgende reguliere vergadering is op donderdag 24 september 2020.
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