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Met dit jaarverslag probeert de Medezeggenschapsraad van OSG Winkler Prins te Veen-

dam inzicht te geven in haar werkzaamheden gedurende het jaar 2021.  

De MR tracht naar eer en geweten een vertegenwoordiger te zijn van ouders, leer-

lingen en personeel in de dialoog met de bestuurder. Die vertegenwoordigende taak is 

heel wezenlijk en heeft pas status als er in de geledingen draagvlak is voor de MR-leden 

en hun werkzaamheden. Dat draagvlak kan er op zijn beurt pas zijn als er door de MR 

voldoende beantwoord wordt aan de behoefte aan informatie bij de vertegenwoordigde 

gremia.  

In die behoefte willen we, onder meer middels dit jaarverslag, proberen te voorzien. 

Tegelijkertijd vragen we omgekeerd van die mensen die wij representeren om ons van 

informatie, vragen, wensen en kritisch commentaar te voorzien. 

  

Jeffrey Barth 

secretaris (P)MR 
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De MR is onderverdeeld in een oudergeleding, een leerlinggeleding en een personeelsge-

leding. Op 1 januari 2021 was de samenstelling van de MR als volgt:  

 

De ouders hadden afgevaardigd: 

• mevrouw C. (Carolien) Abee; 

• de heer H. (Henk) van der Heide; 

• mevrouw A. (Aliet) Hogen Esch; 

• de heer A. (Arjan) de Vries. 

 

Vanuit de leerlingen hadden zitting in de MR: 

• de heer W. (Wouter) Ahlers; 

• de heer J. (Jamie) Boomstra; 

• de heer S. (Soehijb) Omer; 

• mevrouw Z. (Zeynep) Uçar. 

 

De personeelsgeleding bestond uit: 

• de heer J. (Jeffrey) Barth, secretaris (P)MR; 

• de heer R. (Ricardo) Brongers; 

• de heer M. (Martijn) Lanenga, vicevoorzitter (P)MR;  

• mevrouw J. (Judith) Magnus; 

• de heer J. (Jeroen) Onderwater; 

• mevrouw H. (Harma) Oosting; 

• mevrouw I. (Irma) Osinga, voorzitter (P)MR, en 

• de heer P. (Peter) Pentinga. 

 

 

 

In mei 2021 waren de heer M. Lanenga en de heer P. Pentinga aftredend en niet herkies-

baar. mevrouw H. Oosting was ook aftredend, maar wel herkiesbaar. Er zijn verkiezingen 

gehouden, waarbij mevrouw H. Oosting is herkozen en mevrouw K. (Karin) Eikenberg en 

de heer A. (Arend) Vijfschaft zijn verkozen als nieuwe leden van de (P)MR vanaf de start 

van schooljaar 2021-2022.  

 

Van de leden van de leerlinggeleding is de heer W. Ahlers in 2021 geslaagd voor zijn 

eindexamen. De termijn van mevrouw Z. Uçar liep af en zij stelde zich niet herkiesbaar. 

De heer J. Boomstra had het laatste jaar van de termijn van de heer B. (Benito) Walker 

afgemaakt en stelde zich kandidaat voor een tweede (eigen) termijn. Er waren dus drie 

vacatures in de LG. De heer J. Boomstra is bij verkiezingen voor een tweede termijn her-

kozen. De heren D. (Deniz) Tatlicioglu en R. (Rick) Udding zijn als nieuwe leden verkozen 

in de leerlinggeleding van de MR. 

 

Vanuit de oudergeleding was de heer H. van der Heide reglementair aftredend. Er zijn 

door de OG verkiezingen georganiseerd die hebben opgeleverd dat de heer M. (Michel) 

Trox is verkozen tot lid van de OG vanaf schooljaar 2021-2022. 
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Het rooster van aftreden van de MR-leden ziet er als volgt uit: 

 

 PMR Oudergeleding Leerlinggeleding1 

2019 M. Munk (aftredend, niet 

herkiesbaar) 

J. Barth (aftredend her-

kiesbaar) 

C. Schuthof (aftredend, 

herkiesbaar) 

G. Spies 

  

2020 A. Jansen (aftredend, 

herkiesbaar) 

P. Wageman 

(aftredend, herkiesbaar) 

A. Knapper-Zuidema 

(aftredend, herkies-

baar) 

M. van der Beek (aftre-

dend, herkiesbaar) 

 

2021 M. Lanenga (aftredend, 

niet herkiesbaar) 

H. Oosting (aftredend, 

herkiesbaar) 

P. Pentinga (aftredend, 

herkiesbaar) 

H. van der Heide (aftre-

dend, niet herkiesbaar) 

C. Abee (aftredend, 

herkiesbaar) 

J. Boomstra (voor B. 

Walker – aftredend, her-

kiesbaar) 

Z. Uçar (aftredend, her-

kiesbaar) 

 

2022 J. Barth (aftredend, niet 

herkiesbaar) 

J. Magnus (aftredend, 

herkiesbaar) 

I. Osinga (voor H. 

Schuurman – aftredend, 

herkiesbaar) 

  

2023 R. Brongers (aftredend, 

herkiesbaar) 

J. Onderwater (aftre-

dend, herkiesbaar) 

A. Hogen Esch (aftre-

dend, herkiesbaar) 

A. de Vries (aftredend, 

herkiesbaar) 

S. Omer (aftredend, 

herkiesbaar) 

2024 K. Eikenberg (aftredend, 

herkiesbaar) 

H. Oosting (aftredend, 

niet herkiesbaar) 

A. Vijfschaft (aftredend, 

herkiesbaar) 

C. Abee (aftredend, niet 

herkiesbaar) 

M. Trox (aftredend, her-

kiesbaar) 

J. Boomstra (aftredend, 

niet herkiesbaar) 

D. Tatlicioglu (aftre-

dend, herkiesbaar) 

R. Udding (aftredend, 

herkiesbaar) 

  

 
1 Verkozen in de LG: 2016: N. Bouzoraa, C. Hörster, H.T. Li; 2017: M. Davids, M. van Helten, M. Wever; 2018: Z. 
Uçar, B. Walker; 2019: S. Tatlicioglu, D. Vloet; 2020: W. Ahlers, S. Omer; 2021: J. Boomstra, D. Tatlicioglu, R. 
Udding. 
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De personeelsgeleding kwam wekelijks, fysiek dan wel online, bij elkaar voor overleg 

waarin gesproken werd over allerlei verschillende lopende zaken, beleidsnotities en stra-

tegisch beleid. De leerlinggeleding en de oudergeleding kwamen elk met enige regelmaat 

bijeen.  

 In de vergaderingen van de respectievelijke geledingen worden zaken besproken die 

andere geledingen niet of niet direct aangaan. Daarnaast dienen ze ter voorbereiding op 

de MR-vergaderingen en ten slotte worden ze gebruikt voor afstemming met de bestuur-

der.  

 De MR is vijf keer bijeen geweest voor een vergadering waarin zij haar instemming 

en/of advies heeft gegeven op een aantal beleidsvoorstellen van het MT. In de MR-verga-

deringen was steeds de bestuurder aanwezig. Bij PMR-vergaderingen kwam regelmatig 

de bestuurder langs om zaken te bespreken en af te stemmen. Ook zijn leden van het MT 

enkele keren bij de vergaderingen aanwezig geweest om beleidsnotities toe te lichten. 

Incidenteel hebben de voorzitter en secretaris van de MR een voorbereidend overleg ge-

had met de bestuurder. 

 Het contact met de Raad van Toezicht wordt als positief ervaren. Op twee momenten 

in 2021 heeft, volgens afspraak, overleg met de RvT plaatsgevonden.  

 

In de onderstaande besluitentabel is zichtbaar gemaakt op welke onderwerpen instem-

ming dan wel positief advies is verleend door de MR.  

           

Nr. Onderwerp MR 

  Positief advies Instemming 

01 Vakantieregeling 2021-2022 x x 

02 Samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. subsidieaan-

vraag samenwerking AJC & WP 

x  

03 Regeling Vrijwillige Ouderbijdrage 2021-2022  x (OG) 

04 Aanpassing examenreglement en PTA’s 2021  x 

05 Notitie Risicogericht gebruik zelftesten  x 

06 Lessentabellen 2021-2022  x 

07 Schoolgids 2021-2022  x (OG/LG) 

08 Bevorderingsnormen en doorstroomeisen 2021-

2022 

 x 

09 Examenreglement 2021-2022  x 

10 Klachtenregeling 2021  x 

11 Schoolprogramma NPO  x 

12 Beleidsplan en begroting 2022  x 

 

 

Naast in vergaderingen waren MR-leden ook actief in verschillende (sollicitatie)commis-

sies en voorbereidende werkgroepen op diverse thema’s.  

 

 

In het schooljaar 2020-2021 heeft elk PMR-lid recht gehad op 130 klokuren in het taak-

beleid voor de uitvoering van zijn werkzaamheden als MR-lid. Voor de voorzitter en de 

secretaris geldt een opslag van 100 uur. Er is bij de toekenning van de uren geen ver-

schil tussen MR-leden die vanuit het OOP komen en MR-leden die vanuit het OP worden 

verkozen. 
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Voor ouders en leerlingen is sinds de invoering van de WMS een vacatievergoeding be-

schikbaar van netto € 50,- per bijgewoonde MR-vergadering. Voor belastingplichtige LG- 

en OG-leden geldt dat er een hoger bruto bedrag wordt uitgekeerd. De scholingskosten 

van de MR-leden komen voor rekening van Winkler Prins. Hetzelfde geldt voor de kosten 

voor het bijwonen van de nascholingsbijeenkomsten en platforms.  

 

 

De MR had in het schooljaar €5.100,- budget voor reguliere kosten en €3.000,- voor stu-

diekosten. Daarvan is € 2.957,- daadwerkelijk ingezet. Dat betreft voornamelijk vacatie-

gelden. 

 

  
 UITGAVEN 

2021 EJV 2021 
BEGROTING 

2021 

ABONNEMENTEN EN LIDMAATSCHAPPEN           726            800               800  
KOSTEN ACTIVITEITEN EN ATTENTIES PERSONEEL           151            200               300  
MR        1.710        3.000            4.000  
SCHOLING           370        1.000            3.000  
EINDTOTAAL        2.957        5.000            8.100  

 

 

Tot zover het jaarverslag over 2021. Wij nodigen alle medewerkers uit zich op de hoogte 

te houden van (P)MR-zaken door het lezen van de agenda’s en verslagen. Op de G-schijf 

zijn alle agenda's en vastgestelde notulen van MR- en PMR-vergaderingen terug te vin-

den. Op de website van de Winkler Prins zijn de MR-verslagen ook terug te lezen. Uiter-

aard is iedereen ook van harte welkom op onze openbare vergaderingen. En ten slotte 

zijn wij altijd graag bereid u in een persoonlijk gesprek op de hoogte te houden en wor-

den wij graag door u geïnformeerd. 

 

Wij hopen dat dit jaarverslag betrokkenen inzicht geeft in de werkzaamheden van de 

(P)MR. 

 

J. Barth 

secretaris (P)MR  


