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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    donderdag 24 september 2020 
Locatie:    recreatieruimte Binnenwoel,  

Raadsgildenlaan 1  
Aanvangstijd:   19.45 uur  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding:  R. Brongers, M. Lanenga, J. Magnus, J. Onderwater, H. Oos-

ting, I. Osinga, J. Barth 
Leerlinggeleding:  W. Ahlers, S. Omer, Z. Uçar, B. Walker 
Oudergeleding:   C. Abee, H. van der Heide, A. Hogen Esch, A. de Vries 
Bestuurder:    F. Vinke 
Afwezig m.k.:  P. Pentinga (PMR) 
Verslag:                J. Barth 
Status:                  vastgesteld 
 
 
1. Opening 

I. Osinga opent de vergadering om 19.51 uur. 
 
 
2. Vaststelling 

a. agenda MR-vergadering 24 september 2020 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

b. verslag MR-vergadering 8 juni 2020 

• B. Walker merkt (ten overvloede) op dat hij, in tegenstelling tot wat onder 
punt 8 verondersteld werd, nog altijd MR-lid is. 

• F. Vinke stelt naar aanleiding van punt 5a dat een tandarts- of zieken-
huisbezoek melden via Magister vooralsnog onmogelijk is: een leerling 
kan via Magister alleen voor een hele dag afgemeld worden. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

c. taakverdeling MR schooljaar 2020-2021 
▪ De voorzitter, vicevoorzitter en secretaris van PMR zullen hun rol dit 

schooljaar ook in de MR vervullen. 
 
 
3. Mededelingen   

• mededelingen vanuit de MR: 
o leerlinggeleding:  

▪ Er zijn geen mededelingen. 
 

o oudergeleding: 
▪ H. van der Heide complimenteert C. Abee met de wijze waarop zij de 

verkiezingen voor de OG heeft georganiseerd. Hij stelt voor om ou-
ders ook te berichten over de uitkomst ervan. F. Vinke suggereert 
Wis Communicator als middel. 
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o personeelsgeleding: 
▪ Er zijn geen mededelingen.  

 

• mededelingen van de bestuurder: 
o F. Vinke merkt op dat de bouw op stoom is geraakt. Hij schetst het per-

spectief voor volgend schooljaar. Dan zullen de betreffende doelgroe-
pen hun intrek hebben genomen in de nieuwe gebouwen. De mensen 
die dan nog in RL1 zouden werken, gaan voor dat schooljaar naar de 
PS zodat er ongestoord een ingrijpende renovatie van de locatie RL1 
kan plaatsvinden.  

o Per 1 oktober begint Marieke de Rooij als deelschooldirecteur vwo. 
 

 
 

4. Informatie 
a. Winkler Prins in coronatijd 

▪ Op 25 september gaat er een nieuwe update de deur uit. F. Vinke ziet 
van dichtbij hoe hard er door medewerkers geprobeerd wordt om zoveel 
mogelijk het onderwijs doorgang te laten vinden. Er was enige tijd sprake 
van hoge absentiecijfers onder de leerlingen. Inmiddels zien we daar wel 
verbetering in. 

▪ De enquêtes die voor de zomer zijn afgenomen laten in het algemeen 
een positieve waardering zien voor de wijze waarop Winkler Prins in die 
periode heeft gefunctioneerd. A. Hogen Esch vraagt of de resultaten al 
met ouders en leerlingen zijn gedeeld. F. Vinke merkt op dat er in de 
laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie naar verwezen is. De resulta-
ten staan nog steeds op de website. 

▪ Als het om de luchtkwaliteit gaat, heeft de school een interne screening 
van de ventilatiesystemen verricht. RL11 is prima op orde. Voor de loca-
tie Time Out geldt hetzelfde. Op de andere locaties voldoen we niet aan 
de vereisten. Dat is ook gemeld. We blijven zo goed mogelijk ventileren 
door ramen en deuren open te houden. 

▪ B. Walker vraagt of de school heeft overwogen om het dragen van mond-
kapjes te verplichten. F. Vinke geeft aan dat we ook op dit punt de advie-
zen van het RIVM volgen. Het staat iedereen vrij om mondkapjes te dra-
gen, maar het is geen voorschrift. S. Omer en Z. Uçar constateren dat er 
niet bij elke les goed geventileerd wordt en dat de anderhalve meter af-
stand tussen docenten en leerlingen wederzijds ook niet consequent ge-
handhaafd wordt. J. Onderwater ervaart dat het vooral een kwestie is van 
pragmatisch opereren en soms van improviseren. De LG is van mening 
dat docenten nog eens op de afspraken gewezen moeten worden omdat 
zij te vaak van de richtlijnen af zouden wijken. 

▪ B. Walker vraagt hoe de school omgaat met leerlingen die vanwege co-
ronaperikelen langdurig afwezig zijn. In principe wordt van leerlingen ver-
wacht dat zij zoveel mogelijk de lesstof bijhouden. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen leerlingen die een reguliere periode afwezig zijn en leer-
lingen die langdurig lessen moeten missen. In toenemende mate kunnen 
die leerlingen de les online volgen. 
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b. Procedure tijdelijke vervanging bestuurder 
▪ De RvT heeft een voorstel ingediend dat voorziet in een tijdelijke vervan-

ging bij ongeplande (langdurige) afwezigheid van de bestuurder. Het ligt 
ter informatie voor.  
 

c. Eindejaarsverwachting 2020 
▪ Winkler Prins maakt twee keer per jaar een tussenstand op van het te 

verwachten resultaat ten opzichte van de begroting. Met allerlei plussen 
en minnen is het te verwachten resultaat ruim 3,5 ton gunstiger dan be-
groot was. 

 
 
5. Oordeelsvorming 

a. Schoolplan 2020 
▪ H. van der Heide meent een tegenstelling te constateren tussen ener-

zijds de taalbeleidparagraaf in het schoolplan waarmee moeite gedaan 
wordt om leerlingen taalvaardiger te maken en anderzijds het examenre-
glement waarin uitzonderingen worden gemaakt voor leerlingen die de 
taal onvoldoende machtig zijn. Volgens F. Vinke is het beleid erop ge-
richt om iedereen zo taalvaardig mogelijk te maken, maar zijn er wette-
lijke regelingen voor bijvoorbeeld dyslectische leerlingen en leerlingen 
die kort in Nederland zijn, waar we ons als school aan te houden heb-
ben. 
 

b. Examenreglement 2020-2021 
▪ Er zijn geen vragen. 

 
c. Samenwerkingsovereenkomst RPO 

▪ Er zijn geen vragen. 
 

d. Sponsorbeleid 2020 
▪ H. van der Heide vraagt naar de omvang van de jaarlijkse sponsorin-

komsten: welk bedrag is er normaal gesproken mee gemoeid? Volgens 
F. Vinke is er feitelijk geen sprake van sponsoring. Hij zal dat in het ko-
mende jaarverslag ook zo melden. Af en toe wordt er wel iets aan bij-
voorbeeld materialen gedoneerd. Daar zit geen tegenprestatie aan vast 
en daarom valt dat niet onder sponsorbeleid.  

 

e. Voorstel aanpassing (invulling) organisatiedagen 
▪ I. Osinga vraag of er ook iets met de organisatiedag op 19 februari gaat 

gebeuren. Dat is volgens F. Vinke vooralsnog niet het plan. 
 
 

6. W.v.t.t.k./rondvraag 
▪ A. Hogen Esch merkt op dat het ‘nieuws’ op de website regelmatig oud 

nieuws is. F. Vinke erkent dat de site wel eens actueler is geweest. 
 
 

F. Vinke verlaat de vergadering. 
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7. Besluitvorming 
a. Schoolplan 2020 

▪ De MR stemt in met het schoolplan 2020. 
 

b. Examenreglement 2020-2021 
▪ De MR stemt in met het Examenreglement 2020-2021. 

 
c. Samenwerkingsovereenkomst RPO 

▪ De MR adviseert positief over de samenwerkingsovereenkomst RPO 
. 

d. Sponsorbeleid 2020 
▪ De MR stemt in met het Sponsorbeleid 2020. 

 
e. Voorstel aanpassing (invulling) organisatiedagen 

▪ De MR stemt in met de aanpassing van de organisatiedagen; de PMR 
adviseert positief over de invulling ervan. 

 
 

8. Sluiting 
I. Osinga sluit de vergadering om 21.04 uur onder dankzegging aan de aanwezi-
gen.  
 
 
Op woensdag 28 oktober 2020 is er het halfjaarlijks overleg met de RvT. 
 
De volgende reguliere MR-vergadering is op donderdag 9 december 2020. 

 


