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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    maandag 27 september 2021 
Locatie:    brugklasgebouw 
Aanvangstijd:   19.30 uur (gepland)  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding:  R. Brongers, K. Eikenberg, J. Magnus, J. Onderwater,  

H. Oosting, I. Osinga, A. Vijfschaft, J. Barth 
Leerlinggeleding:  J. Boomstra, S. Omer 
Oudergeleding:   C. Abee, A. Hogen Esch, A. de Vries 
Bestuurder:    F. Vinke 
Afwezig m.k.:  M. Trox 
Verslag:                J. Barth 
Status:                  vastgesteld 
 
 
1. Opening 

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

a. agenda MR-vergadering 27 september 2021 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

b. verslag MR-vergadering 15 juni 2021 

• Naar aanleiding van punt 9 stelt A. Hogen Esch voor om nu daadwerke-
lijk een werkgroep te vormen. Zijzelf, C. Abee en A. Vijfschaft stellen zich 
beschikbaar. In de LG zal de belangstelling gepeild worden zodra de ver-
kiezing daar afgerond zijn.   

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen   

• mededelingen vanuit de MR: 
o leerlinggeleding:  

▪ S. Omer geeft aan dat de verkiezing voor de LG volgende week 
plaatsvinden.  

 

o oudergeleding: 
▪ C. Abee merkt op dat zij vanuit de OG de ouderraad bijpraat over on-

derwerpen die in de MR aan de orde zijn gekomen. 
▪ A. de Vries meldt dat C. Abee bij de OG-verkiezingen herkozen is. 

Daarnaast is M. (Michel) Trox verkozen. Hij zal vanaf de volgende 
keer aansluiten.  

 
o personeelsgeleding: 

▪ Er zijn geen mededelingen.  
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• mededelingen van de bestuurder: 
o onderzoek excellentieprofiel Praktijkschool 

F. Vinke meldt dat de Inspectie van het Onderwijs de Praktijkschool op-
nieuw de waardering ‘goed’ heeft verleend. Op korte termijn zal de In-
spectie eveneens het excellentieprofiel beoordelen. F. Vinke maakt te-
vens melding van het feit dat de directeur van de Praktijkschool een an-
dere baan heeft geaccepteerd. Zij zal per 1 januari vertrekken. Onder-
tussen wordt nagedacht over de wijze waarop vormgegeven moet wor-
den aan de opvolging van zowel de deelschooldirecteur Praktijkschool 
als de Stafdirecteur leerlingbegeleiding. 
 

o vertegenwoordiging OPR samenwerkingsverband 
F. Vinke geeft aan dat de vertegenwoordiger namens de MR van Win-
kler Prins bij de OPR van het samenwerkingsverband met haar werk-
zaamheden is gestopt. De MR mag een nieuwe vertegenwoordiger af-
vaardigen. F. Vinke geeft te kennen dat het wel taaie materie betreft. 
 

o berichtgeving omtrent Instagramaccount 
Op 24 september heeft F. Vinke een mail aan ouders en leerlingen ge-
stuurd waarin melding wordt gemaakt van een Instagramaccount 
waarop leerlingen en medewerkers onfatsoenlijk behandeld worden. F. 
Vinke is bewust niet ingegaan op verzoeken van media om een toelich-
ting.  

 

4. Post 

• A. Hogen Esch vraagt wat er is gebeurd met de brief van de ouders van het 
meisje dat een verkeersongeluk heeft gehad nabij Skager Rak. Zowel de be-
stuurder als de MR (via de secretaris) heeft gereageerd. 
 

 
5. Informatie 

a. Winkler Prins in coronatijd 
▪ In de school zijn de mondkapjes per vandaag verdwenen. Als er een on-

derwijsactiviteit extern plaatsvindt, hoeven daarvoor geen coronatestbe-
wijzen overlegd te worden. 
 

b. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

• F. Vinke refereert aan de stappen die voor de zomer al zijn gezet. Inmid-
dels is er een hoop data verzameld die in de deelscholen zijn, of binnen-
kort worden besproken in zogeheten consentgesprekken. Die gesprek-
ken leiden vervolgens tot acties in de deelscholen. Nog voor de herfst-
vakantie zal het een en ander zichtbaar worden. 

• A. Hogen Esch vraagt wie bij de gesprekken betrokken zijn geweest. 
Dat zijn volgens F. Vinke naast de leiding van de deelschool ook leer-
lingbegeleiders, docenten en PMR-leden. In de data zijn ook de lijsten 
van het Trimbos Instituut over het welbevinden van leerlingen betrok-
ken. 

A. Hogen Esch vraagt zich af of er niet ook leerlingen en ouders bij 
consentgesprekken betrokken hadden moeten worden. 



verslag MR-vergadering Winkler Prins 27 september 2021 

Pagina 3 van 4 
 

 
c. Toekomstagenda VSO/PrO/SWV 

Er zijn geen vragen of opmerkingen meer over dit stuk. Het is in alle geledin-
gen voorbesproken. 
 

d. Eindejaarsverwachting 2021 
Er zijn geen vragen of opmerkingen meer over dit stuk. Het is in alle geledin-
gen voorbesproken. 
 

e. Rapportage tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen 
F. Vinke constateert dat ouders en leerlingen grosso modo (zeer) tevreden 
zijn. Op een aantal onderdelen zijn verbeteringen mogelijk en die zijn ook al 
deels in gang gezet.  

• S. Omer wijst in dit verband op de scores op het gebied van de communi-
catie. Hij heeft ook een opmerking over de situatie op het schoolplein. F. 
Vinke adviseert S. Omer om met tips en klachten naar de locatiedirectie 
te stappen. 

• A. Hogen Esch noemt het vermeende gebrek aan actualiteit in de les en 
het nabespreken van toetsen als zorgelijke punten. Het valt haar ook op 
dat de Praktijkschool gemiddeld significant hoger scoort ten opzichte van 
andere deelscholen. 

 
 
6. Oordeelsvorming 

a. Bevorderingsnormen en doorstroomeisen 2021-2022 
C. Abee merkt op dat in het document over de doorstroomeisen het deel 
over de doorstroom van het gymnasium naar atheneum ten opzichte van de 
andere delen wel heel beknopt wordt weergegeven. Volgens J. Onderwater 
staat er wat er moet staan. De clausule is ooit in het leven geroepen om het 
tussentijds verlaten van het gymnasium te ontmoedigen. 
 

b. Examenreglement 2021-2022 
F. Vinke constateert dat er alleen technische aanpassingen zijn gedaan op 
grond van nieuwe wetgeving. 
 

c. Klachtenregeling 2021 
Ook in deze regeling is er een wijziging die veroorzaakt wordt door een aan-
passing in de landelijke regeling die wordt gevolgd. 
 

 

7. W.v.t.t.k./rondvraag 
▪ A. Hogen Esch is het opgevallen dat er in bovenbouwklassen vwo veel tus-

senuren ingeroosterd zijn. Zij vraagt in hoeverre dat gebruikelijk is. F. Vinke 
merkt op dat er in die leerjaren een breed vakkenpakket bestaat. Als je dat 
aanbod overeind wilt houden zonder dat vakken in uren overlappen, heb je 
veel roosterposities nodig en krijg je automatisch meer tussenuren dan in 
onderbouwklassen. Daarnaast geldt voor dit jaar dat er ruimtegebrek is op 
de locatie Pinksterstraat omdat de deelschool mavo er ook zijn tijdelijke in-
trek in heeft genomen. A. Hogen Esch geeft aan dat ze dat graag eerder had 
gehoord omdat dat dan ook sneller tot begrip voor die situatie had geleid. 
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▪ A. Hogen Esch vindt het jammer dat de school geen faciliteiten biedt zoals 
een koffie-en-theevoorziening zodat leerlingen in hun tussenuren iets kun-
nen consumeren. F. Vinke geeft aan dat experimenten met dergelijke voor-
zieningen – en ook met bijvoorbeeld fruit – contraproductief zijn verlopen. 

▪ J. Boomstra heeft vernomen dat de extra kantine aan de Pinksterstraat in 
tussenuren gesloten gaat worden. Hij vraagt zich af wat daar de reden van 
is. F. Vinke adviseert J. Boomstra om deze vraag bij de betrokken deel-
schooldirecteuren neer te leggen. 

 

F. Vinke verlaat de vergadering om 21.08 uur. 
 
 

8. Besluitvorming 
a. Bevorderingsnormen en doorstroomeisen 2021-2022 

De MR verleent instemming aan de voorliggende stukken. 
 

b. Examenreglement 2021-2022 
De MR verleent instemming aan het voorliggende stuk. 
 

c. Klachtenregeling 2021 
De MR verleent instemming aan het voorliggende stuk. 

 

MR-leden die belangstelling hebben voor de rol van vertegenwoordiger bij 
de OPR wordt verzocht om dat per mail uiterlijk 1 oktober kenbaar te maken 
bij J. Barth. 
 
I. Osinga roept ertoe op van de MR-vergadering geen klachtenrubriek over 
incidenten te maken: de rol van de MR is om over (hoofdlijnen van) beleid te 
spreken. 

 
 
 

9. Sluiting 
OSI sluit de vergadering om 21.21 uur. 

 


