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Verslag MR vergadering Winkler Prins   
Datum:  Donderdag 22 juni 2017 
Locatie:  Raadsgildenlaan 11  
Aanvangstijd:  20.00 uur.  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding: H. Schuurman, G. Blijdenstein, P. Schilthuis, M. Munk, 

C. Schuthof, J. Barth, R. Bakema, W. Biezen 
Leerlinggeleding:  N. Bouzoraa, C. Hörster, H.T. Li, M. Venema 
Oudergeleding:  A. Van der Last, A. v.d. Beek 
Bestuurder:   F. Vinke 
Overige aanwezigen: M. van der Beek, A. Knapper, P. Wageman, A. Jansen, M. Lanenga   
Afwezig m.k.  H. vd Heide, J. Boxem 
Verslag:                  P. Schilthuis 
Status:                   vastgesteld 
 
 

1. Opening 
Mevr. W. Biezen opent de vergadering om 20.16 uur. 

2. Vaststelling 
a. Agenda MR vergadering 22 juni 2017; 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

b. Verslag MR vergadering 18 april 2017; 
Het verslag wordt vastgesteld.  
N.a.v. het verslag:  

- De heer Vinke geeft aan dat de bezwarenprocedure is afgerond. De commissie heeft 
het advies uitgebracht om de klacht ongegrond te verklaren en dat advies is 
overgenomen door het bevoegd gezag.  

-   Chantale Hörster is met Ann de jong in gesprek over het voorstel om een 
theatergroep op te zetten.  

- Benoemingsprocedure bestuurder: Dit document staat in juli op  de agenda van de 
RvT, en komt daarna richting de MR.  

- De vragen die zijn opgesteld n.a.v. de nieuwbouwplannen waren als bijlage bij het 
verslag gevoegd. Deze vragen zijn besproken met de bestuurder. Bij het punt 
Programma van Eisen zal dit verder besproken worden.  

c. Vaststellen data MR vergaderingen 2017-2018 
  De volgende data worden vastgesteld.  

Dinsdag 26 september 2017 
Donderdag 7 december 2017 
Woensdag 21 februari 2018 
Maandag 16 april 2018 
Donderdag 21 juni 2018 
 
Met de RvT wordt momenteel overlegd wanneer zij met de MR om tafel zou 
kunnen.  

 
d. Vaststellen taakverdeling MR-leden 2017-2018 

PMR en MR:  
Mevr. Biezen: voorzitter 
De heer Barth: secretaris 
Vice-voorzitter – vacant. Na de zomer opnieuw in de MR vergadering bespreken.  

 
3. Mededelingen   
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Mededelingen vanuit de MR.  
- Leerlinggeleding:  

uitslag verkiezingen: 6 leerlingen hebben zich aangemeld voor de leerlinggeleding. 
Momenteel worden verkiezingen gehouden. Op 28 juni wordt de uitslag bekend gemaakt.  
 

- Oudergeleding 
Uitslag verkiezingen: gekozen zijn Mevr. M. van der Beek en Mevr.  A. Knapper-Zuidema. 
 

- Personeelsgeleding  
Angela Jansen en Peter Wageman zijn gekozen als vertegenwoordigers van het personeel.  
Reinoud Bakema heeft aangegeven te stoppen met zijn taak in de PMR, i.v.m. zijn nieuwe 
taak als coördinator havo. Hierdoor wordt de derde persoon op verkiezingslijst, Martijn 
Lanenga, uit deelschool Praktijkschool, alsnog lid van de PMR. Dit geldt als vervanging van 
het lidmaatschap van R. Bakema. Het lidmaatschap van M. Lanenga is daarmee voor een 
termijn van 1 jaar.  
 

- OPR + oriëntatie opvolging afvaardiging OPR 
A. Vd Last licht de laatste OPR bijeenkomst toe. Meerdere onderwerpen zijn besproken, 

zoals de bestuursvorm en het eventueel inrichten van werkgroepen voor 
deelonderwerpen.  

 
Andre van der Last neemt afscheid als lid van de OG en daarmee ook van de OPR. De 
nieuwe OG gaat overleggen over de afvaardiging in de OPR. In september komt dit 
onderwerp opnieuw op de MR agenda.   
 

- Mededelingen van de bestuurder.  
• De uitslag van het examen is positief. De school is content met de resultaten.  

De LG maakt een opmerking over de planning van het plaatsen van de 
examenuitslag op facebook. Deze melding was eerder dan dat alle leerlingen de 
uitslag wisten. De heer Vinke geeft aan dat dit gebeurde om dat de 
examenvergadering langer duurde dan gepland. Volgend jaar beter zal gepland  
worden, om dit te voorkomen.   

• Overgangsnormen 2017-2018 
De overgangsnormen zijn herzien. Deze komen binnenkort richting de PMR. Na de 
zomer komt dit document op de MR agenda.  

• Resultaten tevredenheidsonderzoek 
Leerlingen en ouders zijn dit schooljaar gevraagd naar hun bevinden over de school. 
Gezien de volle agenda is gekozen om dit onderwerp door te schuiven naar de 
volgende agenda in september.  

 
4. Oordeel en besluitvorming;  

a. Strategisch Beleidsplan (instemming)  
De heer Vinke geeft toelichting op de wijze hoe het document tot stand is gekomen. Het 
document  geeft voor de komende 4 jaar de koers aan die de school gaat varen. De 
kernboodschap is ‘ samen verschillend’.  
Vanuit de MR heeft Jeffrey Barth in de werkgroep plaatsgenomen. Vanuit elke deelschool 
was een directeur en medewerker als vertegenwoordiger. Het concept is daarna 
besproken met ongeveer 65 collega’s tijdens een WP-café.  
 
Vanuit de OG wordt gevraagd hoe de school omgaat met het toekomstig lerarentekort, 
en tegelijkertijd krimp van leerlingenaantallen.  
De heer Vinke geeft aan dat dit bij de uitwerking van de strategische doelen wordt 
genoemd. Er is gepoogd om het SBP compact te houden. De invulling komt de komende 
4 jaar. Het document moet gezien worden als opmaat naar gesprek de komende 4 jaar. 
Dan komen deze onderwerpen vanzelf langs.  
De leraren die werkende zijn op deze school, waarderen de school met een 8.4. Er is 
specifiek aandacht voor ‘ de leerschool’.  Tot nu toe heeft de school nog geen tekorten 
gehad aan leraren. 
Hierna geeft de MR aan dat zij kan instemmen met het SBP.  
 

b. Jaarverslag en jaarrekening 2016  (informatie)  
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De heer Vinke licht toe.  
Het document geeft de resultaten van de eerder beschreven doelen voor 2016.  
Er blijkt meer geld over dan eerder gedacht. In de PMR is hier uitgebreid over 
gesproken. De vraag vanuit de PMR was vooral wanneer extra in onderwijs geïnvesteerd 
gaat worden, i.p.v. alleen opbouw van de reserves. De heer Vinke geeft aan dat nu bij 
de huidige formatie een extra impuls in de docentenformatie komt, waarmee antwoord 
wordt gegeven op het verzoek vanuit de PMR.  
 
De heer Blijdenstein noemt dat de afgelopen jaren veel veranderd is in de financiële 
situatie van de school. Uit de notulen van een bestuursvergadering in 2011 bleek een 
tekort van 900.000. Dit jaar is er een overschot van 900.000.  
 

c. Eindejaarsverwachting 2017 (informatie) 
De heer Vinke licht toe. Op dit moment ligt de eindejaarsverwachting op lijn met de 
begroting. De extra impuls in personeelsformatie is verwerkt in de EJV. 
In oktober zal opnieuw een rapportage richting de MR komen.  
 

d. Voortgang m.b.t. Ubbo Emmius / WP n.a.v. bijeenkomst 10/5 (informatie) 
Er wordt teruggeblikt op de bijeenkomst van 10 mei j.l. De data-analyse is nog verder 
aangepast / uitgewerkt. Deze zal binnenkort richting de MR komen.  
De heer Vinke geeft aan dat enkele mogelijkheden zijn verkend. Wellicht is er meer 
informatie voor de zomer.  
 
Vanuit de OG wordt gevraagd of het kan zijn dat de MR de volgende keer voor een 
voldongen feit komt te staan.  
De heer Vinke geeft aan dat de MR instemmingsrecht op dit onderwerp, mocht het zover 
komen, dan zal de MR hier tijdig over geïnformeerd worden.  
 

e. Plan van Eisen (advies) 
Er vindt discussie plaats over de status van het stuk. De heer Vinke geeft aan dat het 
PvE niet gezien moet worden als een blauwdruk, waarbij alles vastligt. Niet alles zal 1 op 
1 vertaald worden naar het eindontwerp. Aannemers/ architecten gaan het komende half 
jaar aan de slag met het document om een ontwerp te maken.  
Daarna gaan gebruikers van de gebouwen, docenten, personeel, met elkaar kijken welk 
ontwerp het beste past.  
 
De OG heeft n.a.v. de vorige vergadering vragen opgesteld over de nieuwbouw. Henk vd 
Heide heeft afgelopen maandag gesprek gehad met de heer Vinke, de heer F. Warntjes 
(directeur facilitaire dienst), de heer A. Dijkstra (extern adviseur) en mevr. Biezen, om 
antwoord op de vragen te krijgen.  
Mevr. Biezen geeft verslag van de bijeenkomst, en geeft aan wat een belangrijke 
uitkomst was. Er is afgesproken, dat na de ontwerpfase (een deel van) de MR weer 
geïnformeerd en betrokken wordt. Bij de uiteindelijke keuze van het ontwerp zullen 
zowel de MR als de deelscholen betrokken worden.  
 
Er worden nog enkele inhoudelijke opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Andre van 
der Last zal opmerkingen aan de heer Vinke toesturen.  
 
Dhr Vinke: De belangrijkste vragen zijn of de grote lijnen passen bij onze visie op 
onderwijs en de doorlopende leerlijnen, of de teams genoeg betrokken zijn, en hoe het 
proces verloopt.  
De MR geeft aan, kijkende naar de grote lijnen, tot een positief advies te komen. 
 

f. Klokkenluiderregeling (instemming)  
Toelichting wordt gegeven. Het document is grotendeels overgenomen van de landelijke 
regeling.  
Er is een foutje in de formulering van artikel 3, 1b. Dit betreft een aangepast zin. Hier 
zal naar worden gekeken.  
 
Het document is eerder in de MR vastgesteld. Nu is een nieuw document opgesteld, 
n.a.v. de instelling van het huis van de klokkenluiders. Er zou nog een commissie 
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integriteitsvraagstukken opgezet moeten worden. De heer Vinke geeft aan dat gewacht 
wordt of er eventueel een landelijke commissie wordt aangesteld.  
Er wordt gevraagd wat precies verstaan wordt onder een misstand. De heer Vinke 
verwijst naar de vertrouwenspersoon of het huis van de klokkenluiders voor adviezen 
hierover.  
De MR stemt in met de regeling.  
 

g. Wijzigingen in protocollen en reglementen  (advies/instemming) 
Per 1 januari 2017 is de school een stichting en is sprake van een nieuwe bestuursvorm. 
De bestaande documenten zijn hierop aangepast. Daarnaast is een aanpassing 
noodzakelijk door toevoeging van stafdirecteuren aan het managementteam. De 
documenten zijn opgedeeld in 3 categorieën. Categorie 3 is ongewijzigd. De MR gaat 
hiermee akkoord. Categorie 2: hier is de terminologie aangepast. De MR gaat hiermee 
akkoord. Categorie 1: Dit betreft documenten die inhoudelijk gewijzigd zijn. Deze worden 
per document besproken.  
 

Nr. Naam oude regeling Type aanpassingen in 
versie 2017 

Betrokkenheid MR Besluitvorming MR 

1 MR-Statuut 2015 Terminologisch 
aangepast 
Expiratiebepaling 
toegevoegd aan art. 2, 
2e lid 

Instemming 2/3e deel 
MR. 

Huidige MR statuut en 
MR reglement worden 
aangehouden. Instemming 
wordt doorgeschoven naar 
de MR vergadering van 
september, nadat de 
documenten uitgebreider 
bestudeerd zijn.  

2 MR-reglement 2015 Terminologisch 
aangepast. 
Bijzondere 
bevoegdheden zijn via 
verwijzingen naar de 
betreffende WMS 
bepaling opgenomen. 
Daarmee is de lijst 
altijd actueel. 

Instemming 2/3e deel 
MR. 

idem 

3 Bezwarenprocedure 
2014 

Terminologisch 
aangepast. 
Inleiding is inhoudelijk 
aangepast. Tekst was 
niet geheel correct. 

Geen formele 
instemming of advies.  
(in 2014 ‘na overleg met 
de PMR’) 

MR gaat akkoord 

4 Beloningsdifferentiatie Terminologische 
aanpassingen 
Stafdirecteuren 
gepositioneerd 

Instemming PMR PMR stemt in 

5 Gesprekkencyclus 2015 Terminologische 
aanpassingen 
Stafdirecteuren 
gepositioneerd 

Instemming PMR De MR geeft aan dat zij 
graag het document in 
september op de agenda 
ziet staan. De PMR zou 
graag dit document nog een 
keer tegen het licht te 
houden, om te kijken of het 
nog steeds is zoals we 
willen.    
 

6 Protocol schorsen en 
verwijderen 2011 

Terminologische 
aanpassingen 
Bezwaarmogelijkheden 
vermeld 

Adviesbevoegdheid MR MR geeft positief advies 

7 Klachtenregeling 2015 Terminologische 
aanpassingen 
Inleiding aangepast 

Instemming MR MR stemt in.  

8 Leerlingenstatuut 2012 Terminologische 
aanpassingen 

Instemming 
leerlingendeel MR 

De MR stemt in. In 
september zal dit statuut 
worden aangepast, na 
vaststelling van de 
bevorderingsnormen.  

10 Beleid cameratoezicht 
2008 

Enkele inhoudelijke 
veranderingen 
voorgesteld ter 
voorkoming van 
vernietiging 
bewijsmateriaal dan wel 

Instemming MR VIN licht de aanpassing toe. 
Er is een toevoeging, dat 
onder bepaalde 
omstandigheden beelden 
langer dan 7 dagen 
behouden kunnen worden. 
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onrechtmatig gebruik 
daarvan 

De MR stemt in met de 
wijziging.  
M. Lanenga vraagt of het 
camera beleid nog steeds 
conform is met wat we 
willen, nu we een digitale 
sprong gemaakt hebben. De 
heer Vinke stelt voor om nu 
met het document in te 
stemmen, n.a.v. de 
aanpassing aan de nieuwe 
bestuurlijke context. 
Inhoudelijke zaken komen 
daarna alsnog richting de 
MR. In de loop van het jaar 
zou dit document dan 
opnieuw in de MR 
besproken kunnen worden.  

 
 

h. Schoolgids 2017-2018  (instemming) 
Enkele tekstuele opmerkingen worden gemaakt. De heer Blijdenstein geeft aan dat met 
de verwijzing naar downloads niet altijd consequent gewerkt wordt.  
Hier zal naar worden gekeken.  
De MR stemt in met de tekst in de schoolgids.  
 

i. Rookvrije school  (instemming) 
De PMR heeft toelichting gekregen van Frans Warntjes. Vooral over de handhaving waren 
vragen. Het stappenplan dat richting de PMR is gestuurd, geeft verheldering.  
Handhaving zal lastig zijn, maar dit zal moeten blijken na de invoering van het 
rookbeleid na de zomer. De MR vindt het een goed initiatief, en vooral omdat de school 
daarmee 3 jaar voorloopt op de landelijke wetgeving. De MR stemt in met het plan om 
een Rookvrije school te worden.  

j. Protocol facilitering voor leerlingen met een beperking (instemming)  
De heer Vinke licht toe. Er wordt gevraagd naar de evaluatiemomenten. De heer Vinke 
geeft aan dat het examen in het 3e jaar begint, dan wordt gekeken naar de stand van 
zaken. In de praktijk zal vaker geëvalueerd worden. Gesprekken met ouders zullen 
vaker voorkomen, en gelden ook als evaluatie. De MR stemt in.  

 
5. W.v.t.t.k. 

Alie vd Beek en Andre vd Last geven een korte terugblik op tijd in de MR, en bedanken 
iedereen.  
 

6. Afscheid MR-leden 
Hierna wordt afscheid genomen van de aftredende leden.  
OG: Alie vd Beek, Andre vd Last,  
LG: Mark Venema, Hui-Ting Li, Nora Bouzoraa, 
PMR: Gerard Blijdenstein, Pieterdine Schilthuis, Reinoud Bakema 
 

7. Sluiting  
Mevr. Biezen sluit de vergadering om 22.00 uur.  
 


