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Verslag MR-vergadering Winkler Prins   
 
Datum:    dinsdag 19 april 2022 
Locatie:    Raadsgildenlaan 9 
Aanvangstijd:   18.45 uur (gepland)  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding:  R. Brongers, K. Eikenberg, J. Magnus, H. Oosting, I. Osinga,  

A. Vijfschaft, J. Barth 
Leerlinggeleding:  J. Boomstra, S. Omer, D. Tatlicioglu, R. Udding 
Oudergeleding:   C. Abee, A. Hogen Esch, M. Trox 
Bestuurder:    F. Vinke 
Afwezig m.k.:  J. Onderwater (PMR), A. de Vries (OG) 
Verslag:                J. Barth 
Status:                  vastgesteld 
 
 
1. Opening 

I. Osinga opent de vergadering om 19.34 uur. Voorafgaand daaraan heeft de 
presentatie over de heterogene brugperiode plaatsgevonden. Siemon van der 
Wal en Ineke Jager praatten de MR bij en beantwoordden vragen over de stand 
van zaken. 

 
 
2. Presentatie voortgang NPO 

Dit agendapunt is voorafgaand aan de vergadering besproken. 
 

 
3. Vaststelling 

a. agenda MR-vergadering 19 april 2022 
Als punt 10c wordt de profielschets voor leden van de RvT toegevoegd. 
 

b. verslag MR-vergadering 7 maart 2022 

• A. Hogen Esch vraagt of al concreet duidelijk is wanneer de vragenlijst 
uitgezet wordt waar onder punt 2a sprake van is. Volgens F. Vinke is 
daar nog geen finale uitspraak over te geven. Tegelijkertijd merkt hij op 
dat er veel informatie de school binnenkomt over leerlingen via bijvoor-
beeld MOL-gesprekken. Die informatie lijkt vooralsnog zinvoller dan een 
algemene enquête. A. Hogen Esch hecht eraan dat ook ouders geraad-
pleegd worden over het welzijn van leerlingen, zoals in het NPO-plan is 
aangekondigd. F. Vinke geeft aan dat er onzekerheid is over de meer-
waarde van zo’n onderzoek ten opzichte van de informatie over leer-
lingen die op andere manieren wordt aangeleverd.  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

c. jaarverslag MR 2021 
▪ A. Hogen Esch stelt voor om de eerste zin van paragraaf V naar para-

graaf IV te verplaatsen. Aldus wordt besloten. 
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4. Mededelingen   

• mededelingen vanuit de MR: 
o leerlinggeleding:  

▪ Er zijn geen mededelingen.  
 

o oudergeleding: 
▪ Er zijn geen mededelingen. 
 

o personeelsgeleding: 
▪ Er zijn geen mededelingen.  

 

• mededelingen van de bestuurder: 
o Vertegenwoordiging MR Winkler Prins in OPR Samenwerkingsverband 

GO 
F. Vinke doet namens het samenwerkingsverband nogmaals het ver-
zoek om een kandidaat te leveren voor de OPR. 

o Overlijden echtgenoot voormalig directeur PrO 
F. Vinke meldt dat de echtgenoot van Alie Stuut, tot voor kort directeur 
PrO, zeer onlangs onverwacht is overleden. 

o Financiering sportfaciliteit 
De RvT heeft het financieringsvoorstel van de bestuurder met betrekking 
tot de extra sportfaciliteit goedgekeurd waarna de bestuurder het besluit 
neemt door het vast te stellen. De markt in de bouw is op dit moment 
ongunstig, maar er wordt toch gekeken of de bouw op korte termijn te 
realiseren is. De eerste stappen zijn gezet. 

o Onderwijs aan Oekraïense leerlingen 
De eerste mogelijke leerlingen uit Oekraïne hebben zich gemeld in Ba-
reveld. Er wordt in samenwerking met AJC gekeken wat er aan diensten 
aangeboden kan worden. Vrijdag 22 april is er een schoolbrede actie-
dag voor Oekraïense vluchtelingen. 

o Kick-offbijeenkomst samenwerking AJC 
F. Vinke herinnert eraan dat de MR’en van Winkler Prins en Aletta Ja-
cobs College zijn uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst op 18 
mei. 

o Prognose instroom brugjaar 
Op het moment wordt rekening gehouden met 416 leerlingen die instro-
men. 
 

 

5. Post 
▪ Er is geen post ingekomen noch uitgegaan. 

 
 
6. Informatie 

a. Evaluatie KWT 
▪ A. Hogen Esch vraagt hoe leerlingen in het brugjaar de steunlessen er-

varen. R. Brongers legt uit dat leerlingen gebruikmaken van de steunles-
sen en daarbij soms ook een andere dan de eigen docent kunnen bevra-
gen. R. Udding heeft positieve ervaringen met de individuele aandacht 
die in de steunles geboden kan worden. A. Hogen Esch vraagt zich af of 
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het positief is dat een leerling de uitleg bij een andere docent moet vra-
gen omdat hij die van de eigen docent niet begrijpt. J. Boomstra spreekt 
uit eigen ervaring als hij zegt dat soms de uitleg van de ene docent beter 
aansluit bij een leerling dan die van een andere docent.  

▪ F. Vinke wijst erop dat leerlingen soms ten onrechte geen KWT-uren in-
vullen en dan vervolgens in een mentorgesprek op de consequenties ge-
wezen worden. Dat is onderdeel van het aanleren van een verantwoor-
delijkheidsgevoel. 

 
 

7. Oordeelsvorming 
a. Lessentabellen 2022-2023 

▪ Er zijn geen vragen en opmerkingen over het stuk.  
 

b. Klokkenluidersregeling 2022-2023 
▪ De regeling kan als hamerstuk worden beschouwd.   

 
 

8. Status veiligheidsplan en protocollen 
▪ M. Trox geeft aan dat de aanleiding voor deze vraag gelegen was in het feit 

dat er filmpjes over een vechtpartij in de school rondgingen. Daarop is hij 
gaan vragen naar het veiligheidsbeleid. F. Vinke heeft toegezegd dat het vei-
ligheidsplan na de zomer naar de MR komt. 

▪ Namens A. de Vries constateert M. Trox dat een aantal protocollen die op de 
website worden aangeboden gedateerd zijn. F. Vinke geeft aan dat dergelijke 
protocollen inderdaad met enige regelmaat geüpdatet zouden moeten wor-
den. Als er geen dringende redenen tot wijziging zijn, worden de heersende 
protocollen gevolgd. 

 
 

9. W.v.t.t.k./rondvraag 
▪ A. Hogen Esch vraagt of er al concrete plannen zijn voor de opening van de 

campus. Volgens F. Vinke wil de gemeente nog voor de zomer het leer- en 
sportpark openen, maar wil Winkler Prins wachten totdat alle gebouwen 
klaar zijn. Daar is overleg over. 

 
 

10. Besluitvorming 
a. Lessentabellen 2022-2023 

▪ De MR stemt in met de lessentabellen.  
 

b. Klokkenluidersregeling 2022-2023 
▪ De MR stemt in met de voorliggende regeling. 
 

c. Profielschets leden RvT 
▪ De MR kan zich vinden in de tijdelijke uitbreiding van de RvT in verband 

met het rooster van aftreden. Over de profielschets wenst de MR zich 
pas uit te spreken als er een definitieve versie beschikbaar is.  
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d. Vertegenwoordiging in de OPR 
▪ H. Oosting is beschikbaar als er geen andere vrijwilligers zijn. We schui-

ven de kandidatuur door naar de volgende MR-vergadering. 
 
 
11. Verzoek tot vrijgeven PMR-notulen 

M. Trox legt uit dat er een informatiebehoefte is bij de OG over wat er door de 
PMR wordt besproken. Het idee daarachter is om als MR meer samen op te trek-
ken. J. Magnus meent dat er aan de informatiebehoefte wellicht al voldaan wordt 
door de verlenging van het vooroverleg. In het algemeen is het gevoel in de MR 
dat het goed is als er wederzijds voldoende informatie gedeeld wordt. 

 
 

12. Sluiting 
I.. Osinga sluit de vergadering om 20.37 uur. 
 
 
De laatste MR-vergadering van dit schooljaar is op woensdag 22 juni. Op woens-
dag 18 mei is de gezamenlijke kick-offbijeenkomst met de MR van AJC. 


