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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    dinsdag 20 april 2021 
Locatie:    Teams 
Aanvangstijd:   20.00 uur (gepland)  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding:  R. Brongers, M. Lanenga, J. Magnus, J. Onderwater, H. Oos-

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

I. Osinga opent de vergadering om 20.05 uur. 
 
 
2. Vaststelling 

a. agenda MR-vergadering 20 april 2021 
Punt 6b/8b wordt aangehouden. Zowel de LG als de OG heeft behoefte aan 
meer informatie van de deelschooldirecteuren. Die nodigen we daartoe uit 
voor een extra sessie op 10 mei. 
 

b. verslag MR-vergadering 8 maart 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
3. Mededelingen   

• mededelingen vanuit de MR: 
o leerlinggeleding:  

▪ W. Ahlers merkt op dat in de LG het gevoel leeft dat F. Vinke er 
soms te vanzelfsprekend vanuit gaat dat de MR instemming verleent 
aan de onderwerpen die op de agenda staan. Hij koppelt dat senti-
ment aan het voorbeeld over de zelftesten: daar is volgens W. Ahlers 
al extern over gecommuniceerd terwijl de MR zich er nog niet over 
heeft uitgesproken. F. Vinke geeft aan dat we juist in het geval van 
de zelftesten en ook de aanpassingen van het examenreglement in-
gehaald worden door de actualiteit.  

▪ W. Ahlers onderstreept verder het belang van vrijuit kunnen spreken 
als leerlingen. In een eerder stadium is hij op zijn woorden in de MR 
aangesproken door docenten en de deelschooldirecteur en hij meent 
dat dat niet de bedoeling is. F. Vinke erkent dat. 

▪ Z. Uçar constateert dat het medezeggenschapsstatuut formeel aan 
een update toe is. Volgens F. Vinke geldt dat waarschijnlijk voor 
meer documenten. Hij zou daar situationeel mee om willen gaan. A. 
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de Vries stelt voor om te inventariseren welke stukken aan een up-
date toe zijn en daarin te prioriteren. J. Boomstra meldt dat over het 
leerlingenstatuut eerdaags gesproken wordt. 
 

o oudergeleding: 
▪ Er zijn geen mededelingen.  
 

o personeelsgeleding: 
▪ Er zijn geen mededelingen.  

 

• mededelingen van de bestuurder: 
o F. Vinke deelt mee dat de Raad van Toezicht haar goedkeuring heeft 

verleend aan het bouwen van een extra sportvoorziening, op eigen kos-
ten. De gemeente heeft het voornemen uitgesproken om daar een aan-
tal kleedkamers aan vast te bouwen zodat sportclubs daar gebruik van 
kunnen maken. De kosten van de bouw zijn al meegenomen in de 
meerjarenbegroting.  

 

4. Post 

• Er is geen post ingekomen noch uitgegaan. 
 
 
5. Informatie 

a. Winkler Prins in coronatijd 
▪ F. Vinke wijst op de update die vandaag is uitgegaan. Het spannendst op 

korte termijn wordt vooral de aanpassing aan het terrein tussen de ge-
bouwen.  

▪ F. Vinke meldt verder dat er in de eerste week van de meivakantie trai-
ningen voor examenleerlingen worden georganiseerd. 
 

b. Nationaal Programma Onderwijs 
▪ F. Vinke constateert dat de overheid een enorme hoeveelheid geld heeft 

aangekondigd waarmee scholen achterstanden te lijf moeten gaan die 
zijn opgelopen in coronatijd. Scholen moeten voor de zomer een plan 
van aanpak opstellen voor het inlopen van cognitieve en sociaal-emotio-
nele achterstanden. Hij voorziet dat er in mei een voorlopig plan ligt, 
maar sluit niet uit dat er ook wat meer tijd voor nodig is. W. Ahlers vraagt 
wat er met het geld gebeurt als er niet op tijd een plan van aanpak ligt. 
F. Vinke gaat ervan uit dat er zeker voor een deel van het geld een plan 
opgesteld zal zijn. 

 
 
6. Oordeelsvorming 

a. Regeling Vrijwillige Ouderbijdrage 2021-2022 
▪ Z. Uçar heeft gelezen dat er voor alle leerlingen € 7,50 aan kopieersaldo 

beschikbaar zou zijn. Zij meent dat dat alleen voor examenleerlingen 
geldt. Volgens F. Vinke geldt het wel degelijk voor alle leerlingen. 

▪ M. Lanenga vraagt naar de transactiekosten voor het opwaarderen van 
de kopieerkaart die nog altijd € 0,29 bedragen. Hij zou graag zien dat 
die kosten geschrapt worden. 
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▪ A. de Vries merkt op dat de OG zich tot twee keer overvallen voelde 
doordat er extern werd gecommuniceerd over de regeling terwijl er nog 
niet aan de OG was teruggekoppeld. F. Vinke heeft in de reactie die hij 
per mail vanuit de OG heeft gekregen instemming gelezen en is daarom 
tot publicatie overgegaan.  C. Abee voegt toe dat er in de communicatie 
een aantal stappen door elkaar lijken te zijn gezet. 
 

b. Lessentabellen 2021-2022 
▪ Dit punt wordt aangehouden.  

 
c. Aanpassing examenreglement en PTA’s 2021 

▪ De MR heeft geen vragen over de aanpassingen. 
 

d. Risicogericht gebruik zelftesten 
▪ W. Ahlers vraagt of er inmiddels schoolcontactpersonen zijn die zich met 

de coronakwesties bezighouden. Volgens VIN zijn de directeuren nog 
steeds het eerste aanspreekpunt. Zij kunnen desgewenst doorschake-
len naar zogeheten CoCo’s (CoronaContactpersonen) die de contacten 
tussen de school en de GGD stroomlijnen. 

 

 

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

 

F. Vinke verlaat de vergadering om 20.36 uur. 
 
 

8. Besluitvorming 
a. Regeling Vrijwillige Ouderbijdrage 2021-2022 

▪ De OG stemt in met de regeling. 
 

b. Lessentabellen 2021-2022 
▪ Dit punt wordt aangehouden. 

 
c. Aanpassing examenreglement en PTA’s 2021 

▪ De MR stemt in met de aanpassingen. 
 

d. Risicogericht gebruik zelftesten 
▪ De MR stemt in met de regeling. 

 

9. Sluiting 
OSI roept de geledingen op om uiterlijk 22 april vragen over de lessentabellen 
aan te leveren bij J. Barth en sluit vervolgens onder dankzegging om 20.41 uur 
de vergadering. 
 

 


