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Verslag MR vergadering Winkler Prins   
Datum:  Maandag 17 juli 2017 
Locatie:  Raadsgildenlaan 1, vergaderzaal 232  
Aanvangstijd:  19.00 uur.  
 
Aanwezigen: 
Personeelsgeleding: H. Schuurman, G. Blijdenstein, P. Schilthuis, M. Munk, 

C. Schuthof, R. Bakema, W. Biezen 
Leerlinggeleding:  -  
Oudergeleding:  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, C. Hörster, H.T. Li, M. Venema, N. Bouzoraa, J. Barth, J. Boxem, A. 

vd Last 
Verslag:                  P. Schilthuis 
Status:                   vastgesteld 
 

1. Opening 
Mevr. W. Biezen opent de vergadering om 19.04 uur. 

2. Vaststelling 
a. Agenda MR vergadering 17 juli 2017; 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Oordeel en besluitvorming;  
De heer Vinke geeft toelichting op de documenten die voorliggen. Het gaat om de 
intentieverklaring tot samenwerking tussen Ubbo Emmius en Winkler Prins die ter informatie 
wordt aangeboden aan de MR. De MR van Ubbo Emmius heeft tevens vanavond een 
bijeenkomst waarbij dezelfde intentieverklaring ter informatie voor ligt.  
 
Er waren voorafgaand aan de vergadering vanuit de PMR vragen over de status van de 
bijeenkomst, advies of informatie. De heer Vinke bevestigt dat het op dit moment ter informatie 
voor ligt. Er zal vanavond geen officieel advies of instemming gevraagd of gegeven worden.  
De bestuurder wil aangegeven dat hij het van belang vindt dat de MR op de hoogte is van de 
intenties die er zijn. De verklaring moet duidelijkheid geven waarvoor de beide bestuurders 
staan.  
 
De intentie tot samengaan van de vestiging van Ubbo Emmius in Veendam met Winkler Prins 
wordt uitgewerkt in een haalbaarheidsonderzoek. In de uitwerking komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
 

• de gevolgen voor het onderwijs i.c. de leerlingen en ouders 
• de denominatieve aspecten c.q. identiteit 
• de gevolgen voor het personeel 
• de financiële aspecten 
• de huisvesting 
• de communicatie 
• de wet- en regelgeving. 

Het haalbaarheidsonderzoek wordt in concept afgerond voor 1 oktober 2017. 
 
De heer Vinke geeft aan dat dinsdagavond een bijeenkomst is van de werkgroep, waarna op 
woensdag een persbericht uitgaat. Dit persbericht is bij de stukken voor deze vergadering 
gevoegd. Data of details worden hierin niet genoemd. A.s. vrijdag bij de jaarafsluiting zal een 
aankondiging komen richting personeel.  
 
Er volgt gesprek over de situatie tussen beide scholen, de cultuurverschillen, kleinschaligheid 
van Ubbo, denominatie, normen en waarden, didactiek, nieuwbouw, visie op onderwijs, etc.  



2 
 

De heer Vinke en mevrouw Jager geven toelichting op de mogelijke gang van zaken bij 
samenwerking.  
 
Er wordt aangegeven dat het samenvoegen / opgaan waarschijnlijk gefaseerd zal plaatsvinden.  
Ineke Jager licht de mogelijke gevolgen toe t.a.v. de onderwijskundige insteek. Het 
opstroommodel van Ubbo is een succesvol model, waar de WP van zou kunnen leren. Het kan 
wellicht een meerwaarde zijn om dit over te nemen. 
 
De voorlichting richting basisscholen zal komend schooljaar later plaatsvinden dan gebruikelijk. 
De voorlichting zal pas komen nadat bekend is hoe het verder gaat.  
 
Er wordt gesproken over de rol van de vakbonden. Bij Ubbo Emmius is een bijeenkomst 
geweest voor personeel. De vakbonden hebben gereageerd op de data-analyse, waarbij zij 
aangeven dat het in een krimpregio verstandig is om samenwerking te zoeken.  
Gevolgen voor personeel zullen ook in kaart gebracht worden, en daar kan de vakbond op een 
later moment voor benaderd worden.  
 
De heer Vinke laat een schema zien, waarin weergegeven wordt, wanneer de MR een rol heeft 
in het proces.  
 

Besluitvorming en medezeggenschap Winkler Prins – Ubbo Emmius  

Medezeggenschap 
 

Advies Instemming 

MR geheel 

Art. 11.c: een beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van 
de werkzaamheden van de school of een belangrijk onderdeel daarvan, 
dan wel vaststelling van het beleid ter zake 
 

X  

MR geheel 

Art. 11.d: Het aangaan , verbreken of belangrijke wijziging van een 
duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel 
vaststelling of wijziging van het beleid ter zake 
 

X  

MR, personeel 
Art. 12.1.b: Regeling van de gevolgen voor het personeel van een 
besluit m.b.t. een aangelegenheid als bedoeld in art. 11.d 
 

 X 

MR, personeel 
Art. 12.1.b: Vaststelling of wijziging van de samenstelling van de 
formatie 
 

 X 

MR, ouders + leerlingen 
Art. 14.2/3.a: Regeling van de gevolgen voor ouders/leerlingen van 
een besluit m.b.t. een aangelegenheid als bedoeld in art. 11.d 
 

 X 

MR geheel (waarschijnlijk) Art. 10.c. Vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement 
  X 

    

Vakbonden    

DGO met de vakbonden 

Betreft de voorwaarden en de methodiek van de personele 
overdracht van medewerkers van UE nadat de MR heeft ingestemd 
met de overdracht 
 

  

 
Samengevat wordt er nu eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarna een 
voorgenomen besluit komt door de beide bestuurders. Hierna zijn de MR-en aan bod. 
 
Er wordt gevraagd wie het onderzoek gaan uitvoeren. De heer Vinke geeft aan dat dit door een 
stuurgroep zal plaatsvinden, met betrokkenen uit beide organisaties. Dit onderzoek staat onder 
leiding van Klaas Pit van BMC.  
 
De heer Vinke en mevrouw Jager verlaten hierna de vergadering.  
 
De MR concludeert dat zij begrijpt dat er een haalbaarheidsonderzoek gaat plaatsvinden. De MR 
heeft een positieve grondhouding t.a.v. dit onderzoek en begrijpt de grote lijnen van 
samenwerking. Ook bij de eventuele samenwerking heeft de MR een positieve grondhouding. 
De MR ziet wel graag de resultaten van het onderzoek, waarbij het van belang is dat gekeken 
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wordt naar alle aspecten van de samenwerking: financiële consequenties, personele bezetting, 
huisvesting, onderwijskundige aspecten, communicatie en draagvlak. De uitkomst van het 
onderzoek zal van groot belang zijn voor de MR, om tot een uiteindelijke eventuele instemming 
te kunnen komen. De MR geeft aan tevreden te zijn over de wijze waarop ze geïnformeerd 
wordt en de openheid van de bestuurder.  
 
Na de vakantie zal de MR ook externen vragen naar advies over de procedures en uitwerking 
van de processen.  
 

4. W.v.t.t.k / rondvraag. 
De eerstvolgende MR-vergadering is op 26 september 2017, er staat dan ook overleg met de 
Raad van Toezicht gepland.  
 

5. Sluiting  
Mevr. Biezen sluit de vergadering om 20.31 uur.  
 


