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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    maandag 8 maart 2021 
Locatie:    Teams 
Aanvangstijd:   19.45 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 19.22 uur.  
 
2. Vaststelling 

a. agenda MR-vergadering 8 maart 2021 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

b. verslag MR-vergadering 9 december 2020 

• A. Hogen Esch vraagt naar aanleiding van de mededeling van de be-
stuurder over ‘het incident’ of dat wat concreter in het verslag verwoord 
kan worden. Zij vraagt zich ook af wat er verder is gebeurd na het inci-
dent. F. Vinke geeft aan dat hij die informatie om privacyredenen niet kan 
delen. In het verslag wordt van ‘incident’ ‘vuurwapenincident’ gemaakt. 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen   

• mededelingen vanuit de MR: 
o leerlinggeleding:  

▪ J. Boomstra merkt op dat er op de site van de school statuten staan 
die in principe ondertussen al geüpdatet hadden moeten zijn. Hij 
noemt het leerlingenstatuut als voorbeeld. F. Vinke meent dat dat for-
meel inderdaad het geval is, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat 
er onvolkomenheden in de betrokken stukken staan. Ze zullen op ter-
mijn weer aan de MR worden voorgelegd en blijven ondertussen ge-
woon van kracht.   
 

o oudergeleding: 
▪ A. Hogen Esch complimenteert H. Oosting en I. Pot met de wijze 

waarop zij onlangs de webinar over de mentale gezondheid van pu-
bers hebben vormgegeven.  

 
o personeelsgeleding: 

▪ Er zijn geen mededelingen.  
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• mededelingen van de bestuurder: 
o De nieuwbouw ligt op schema, aldus F. Vinke. Er wordt ook met de ge-

meente gesproken over de gewenste sportvoorziening. 
o F. Vinke merkt op dat het ziekteverzuim onder leerlingen en medewer-

ker alleszins acceptabel is. 
 

4. Post 

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

a. Winkler Prins in coronatijd 
▪ F. Vinke wijst op de nieuwe situatie waarbij er weer fysiek les op school 

gegeven kan worden. We zijn in staat gebleken meer dan het minimum 
aan onderwijs te geven. 

▪ Het informele overleg tussen MR en MT is door de directeuren als zeer 
waardevol ervaren, meldt F. Vinke. 

▪ Het ministerie heeft ruim 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om onder-
wijsvertragingen in te lopen. F. Vinke heeft de indruk dat bij ons op 
school het onderwijs behoorlijk op niveau is gebleven. Hij ziet meer 
vraagstukken rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

▪ Er zijn ook aanpassingen in het examenreglement en de PTA’s onder-
weg, vanwege de herziene eindexamenregeling voor dit jaar. Hij voorziet 
dat er voor eind april een extra MR-vergadering gepland moet worden 
om de dingen formeel te regelen. J. Magnus vraagt of de herziening 
vroeger opgeleverd kan worden om leerlingen en ouders zo snel mogelijk 
helderheid te verschaffen. F. Vinke merkt op dat we voor de planning op 
school afhankelijk zijn van landelijke informatievoorziening. Hij sugge-
reert dat het proces wellicht versneld kan worden als net als bij de vorige 
keer het DB van de MR gemandateerd zou worden om formele knopen 
door te hakken. 

▪ W. Ahlers vraagt of de diploma-uitreiking op de oorspronkelijke data ge-
handhaafd blijft nu het laatste tijdvak nog na dat geplande moment zal 
plaatsvinden. F. Vinke verwacht dat uitstel niet voor de hand ligt.  
 

b. Afspraken bevordering sociale veiligheid 
▪ P. Pentinga legt uit wat er vanuit de vertrouwenspersonen is gebeurd 

sinds de LG en LLR hun signaal over het gevoel van onveiligheid heb-
ben afgegeven. 

▪ A. Hogen Esch geeft de tip om op het leerlingendeel van de website on-
der ‘Bij wie kan ik terecht?’ ook de vertrouwenspersonen te noemen. 
Volgens P. Pentinga wordt daar al aan gewerkt. 

 
 
6. Oordeelsvorming 

a. Vakantieregeling 2021-2022 
▪ I. Osinga stelt vast dat er in het vooroverleg geen vragen zijn gerezen. 

Er is geconstateerd dat één jaartal nog aangepast moet worden naar 
‘2021’. 
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b. Samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. subsidieaanvraag samenwerking AJC 
& WP 
▪ I. Osinga vraagt of de titel van de samenwerkingsovereenkomst niet 

aangepast zou moeten worden naar ‘subsidieaanvraag mogelijkheden 
samenwerking’. Volgens F. Vinke wordt in de officiële titel gesproken 
van ‘Incidentele middelen leerlingendaling VO 2020’ om tegemoet te ko-
men aan het vocabulaire van het ministerie.  

▪ A. Hogen Esch erkent namens de OG dat onderzoek nuttig zou kunnen 
zijn om na te gaan hoe te voorziene problemen op termijn het best op-
gelost zouden kunnen worden. Zij vraagt of er een moment komt waarop 
de MR nog iets over het vervolg heeft te zeggen. Dat is inderdaad het 
geval volgens F. Vinke. Hij wijst op stap 2 van deelambitie 1 uit de over-
eenkomst. 

▪ J. Onderwater herhaalt zijn eerdere opmerkingen uit de PMR dat hij het 
belangrijk vindt dat de MR haar voet boven de rem kan houden. 

▪ H. Oosting merkt op dat in het stuk nog altijd gesproken wordt over ‘ge-
deeltelijke substitutie van docenten door onderwijsassistenten’. Die pas-
sage zou komen te vervallen. Dat wordt door F. Vinke erkend: die zal in 
de definitieve versie geschrapt worden. 

 

7. W.v.t.t.k./rondvraag 
▪ Er zijn geen onderwerpen vanuit de MR.  
▪ F. Vinke wijst erop dat de Raad van Toezicht nog zoekt naar een datum voor 

het halfjaarlijks overleg met de MR. Volgens J. Barth wordt gezamenlijk naar 
een datum gezocht zodat er ook een extra MR-vergadering op dezelfde da-
tum gepland kan worden. 

 

F. Vinke verlaat de vergadering om 20.02 uur. 
 

8. Besluitvorming 
a. Vakantieregeling 2021-2022 

▪ De MR stemt in met de regeling en geeft op de relevante onderdelen 
een positief advies. 

b. Samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. subsidieaanvraag samenwerking AJC 
& WP 
▪ De MR stemt in met een onderzoek naar de mogelijkheden tot samen-

werking, en hecht tegelijkertijd nadrukkelijk aan de waarborgen voor 
haar formele positie in het proces.  

 

9. Sluiting 
P. Pentinga laat het nieuwe voorlichtingsfilmpje van de vertrouwenspersoon 
zien, Naar aanleiding daarvan doet S. Omer de suggestie om in het filmpje dui-
delijk te maken dat vertrouwenspersonen onafhankelijk zijn en suggereert A. Ho-
gen Esch dat misschien ook expliciet ‘seksuele intimidatie’ genoemd zou moeten 
worden. Daarna sluit I. Osinga de vergadering om 20.13 uur onder dankzegging 
aan de aanwezigen.  
 
De datum voor het voorjaarsoverleg met de RvT en de extra MR-vergadering 
volgt zo spoedig mogelijk.  
 

 


