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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    dinsdag 15 juni 2021 
Locatie:    Praktijkschool 
Aanvangstijd:   19.30 uur (gepland)  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding:  R. Brongers, M. Lanenga, J. Magnus, J. Onderwater, H. Oos-

ting, I. Osinga, P. Pentinga, J. Barth 
Aspirant-leden PMR: K. Eikenberg, A. Vijfschaft 
Leerlinggeleding:  W. Ahlers, S. Omer, Z. Uçar 
Oudergeleding:   C. Abee, H. van der Heide, A. Hogen Esch, A. de Vries 
Bestuurder:    F. Vinke 
Afwezig m.k.:  J. Boomstra 
Verslag:                J. Barth 
Status:                  vastgesteld 
 
 
1. Opening 

I. Osinga opent de vergadering om 19.35 uur. 
 
 
2. Vaststelling 

a. agenda MR-vergadering 15 juni 2021 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

b. verslag MR-vergadering 20 april 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
c. verslag MR-vergadering 17 mei 2021 

• H. van der Heide licht toe dat hij met zijn opmerking op pagina 2 (eerste 
zwarte bolletje) heeft bedoeld te vragen of docenten in staat zijn om de 
omslag te maken naar dit type onderwijs. ‘Toegerust zijn op’ duidt zijns 
inziens meer op het gereedschap en dat was niet wat hij bedoelde. De 
tekst wordt aangepast. 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 

d. vergaderplanning MR 2021-2022 

• Z. Uçar vraagt om goed te bekijken of de data niet in toetsweken of exa-
menperiodes vallen. 

 
 
3. Mededelingen   

• mededelingen vanuit de MR: 
o leerlinggeleding:  

▪ Er zijn geen mededelingen anders dan dat er drie vacatures in de LG 
zijn na de zomer.  
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o oudergeleding: 
▪ A. de Vries meldt dat er na de zomervakantie twee vacatures zijn 

voor de OG. Al voor de vakantie zal de OG onder ouders belang-
stelling proberen te wekken.  

 
o personeelsgeleding: 

▪ Er zijn geen mededelingen.  
 

• mededelingen van de bestuurder: 
o F. Vinke merkt op dat de examenresultaten er nu al goed uitzien. Ge-

zien de bijzondere situatie wordt gewacht met externe communicatie 
over de uitslagen totdat ook de resultaten van het tweede tijdvak bekend 
zijn. In de niet-examenjaren zijn er bij leerlingen vragen over de bevor-
dering. In algemene zin lijkt het niet verstandig om net zo soepel te be-
vorderen als aan het eind van het vorige schooljaar. 

o Voor de examenleerlingen wordt een ‘walk-through’-diplomering georga-
niseerd. Ook voor niet-examenleerlingen wordt gekeken naar een pas-
sende jaarafsluiting. Op de praktijkschool worden diplomagesprekken 
gevoerd met leerlingen en hun ouders en aan het eind van het jaar is er 
een examenbarbecue. 

o De verhuizing naar het brugklasgebouw is aanstaande. Die zal onvermij-
delijk enige chaos met zich meebrengen, verwacht F. Vinke.  

o Het NPO is, zo is inmiddels de indruk, niet zozeer een plan dat wordt 
vastgesteld, maar meer een proces dat gaandeweg nog kan worden bij-
gesteld. Daarbij wordt ook externe hulp ingeschakeld. 

 

4. Post 

• Reactie MT n.a.v. terugkoppeling MR d.d. 21 mei 2021 
De MR neemt de reactie voor kennisgeving aan. 

 
 
5. Informatie 

a. Winkler Prins in coronatijd 
▪ Er is geen aanvullende informatie op dit moment. 

 
b. Jaarverslag en jaarrekening 2020 

▪ F. Vinke legt uit dat het stuk ter informatie voorligt. Het is een verant-
woordingsdocument over het gevoerde beleid. Het is met elke geleding 
al voorbesproken. Er zijn geen plenaire vragen meer. 

 
 
6. Oordeelsvorming 

a. Wijzigingen Schoolgids 2021-2022 
▪ C. Abee merkt op dat in sommige deelscholen nog gebruik wordt ge-

maakt van de iPad. Zij vraagt zich af of de leen-iPads dan niet ook ver-
meld moeten blijven. 

▪ C. Abee vraagt ook of klopt wat gemeld wordt over de profielkeuze in de 
deelscholen havo en vwo, namelijk dat de profielkeuze aan het eind van 
de derde of aan het begin van de vierde klas moet plaatsvinden. Beke-
ken wordt of die formulering klopt. 
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▪ De zin waarin wordt gesteld dat ‘achterstanden die tijdens corona zijn 
opgelopen worden weggewerkt’ wordt iets minder absoluut gemaakt.  

▪ W. Ahlers merkt op dat in de schoolgids niet wordt uitgelegd wat de ver-
trouwenspersoon precies doet. F. Vinke belooft dat hij een passage zal 
opnemen. 
 

 

7. W.v.t.t.k./rondvraag 
▪ Er zijn geen vragen. 

 

F. Vinke verlaat de vergadering om 20.03 uur. 
 
 

8. Besluitvorming 
b. Wijzigingen Schoolgids 2021-2022 

▪ Zowel de ouder- als de leerlinggeleding stemt in met de wijzigingen in 
de schoolgids. 

 
 

9. Profilering MR richting de achterban 
▪ A. Hogen Esch legt uit dat haar voorstel voortkomt uit de cursus MR Start die 

ze heeft gevolgd. Zij vraagt zich af hoe andere MR-leden ertegen aankijken. 
▪ C. Abee merkt op dat er ook vanuit de ouderraad behoefte is aan meer infor-

matie vanuit de MR. 
▪ J. Onderwater geeft aan dat er vanuit de PMR op de deelschoolvergaderin-

gen informatie verstrekt wordt. 
▪ Z. Uçar vindt het jammer dat er vanuit de LG weinig contact is met leerlingen 

uit andere deelscholen. 
▪ I. Osinga stelt voor om in het volgende schooljaar met een werkgroepje de 

mogelijkheden en wenselijkheden te onderzoeken. 
 
 

10. Sluiting 
OSI sluit de vergadering om 20.04 uur. Aansluitend neemt F. Vinke namens de 
Winkler Prins en de MR afscheid van H. van der Heide, Z. Uçar, W. Ahlers, P. 
Pentinga en M. Lanenga. 
 

 


