Verslag MR-vergadering Winkler Prins
Datum:
Locatie:
Aanvangstijd:

dinsdag 26 september 2017
Raadsgildenlaan 1
20:00 uur

Aanwezigen:
Personeelsgeleding: W. Biezen, A. Jansen, M. Lanenga, M. Munk, P. Wageman,
J. Barth
Leerlinggeleding:
M. Davids, M. van Helten, C. Hörster, M. Wever
Oudergeleding:
M. van der Beek, J. Hesse, A. Knapper
Bestuurder:
F. Vinke
Afwezig m.k.
H. van der Heide (OG), C. Schuthof, H. Schuurman (PMR)
Verslag:
J. Barth
Status:
vastgesteld

1.

Opening
W. Biezen opent de vergadering om 20:00 uur.

2.

Vaststelling
a. agenda MR vergadering 26 september 2017
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
b.

verslag MR-vergadering 22 juni 2017
N.a.v. het verslag:
• punt 2b, eerste aandachtsstreepje: F. Vinke meldt dat het advies ook
is overgenomen door het bevoegd gezag.
• punt 4e: M. van der Beek is er bij navraag achter gekomen dat een
PvE minder vrijblijvend is dan een ‘wensenlijstje’ zoals het PvE eerder
is genoemd.
F. Vinke bevestigt dat. Op 10 oktober vindt de keuze voor een
bouwmanagementbureau plaats. Daarna volgt de aanbesteding. Als
er principiële keuzes gemaakt moeten worden, komen die eerst bij de
stuurgroep terecht. Bij vervolgstappen zal ook participatie vanuit
deelscholen en de MR gezocht worden.
F. Vinke meldt voorts dat de aangekondigde opmerkingen van A.
van der Last niet zijn ontvangen.
Het verslag wordt vastgesteld

c.

verslag MR-vergadering 17 juli 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

d.

vaststellen taakverdeling MR-leden 2017-2018 (vicevoorzitter)
P. Wageman wordt vicevoorzitter van de MR.

e.

vaststellen jaarverslag 2016-2017
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3.

Mededelingen
• mededelingen vanuit de MR:
- leerlinggeleding:
o uitslag verkiezingen: Melanie Davids, Merel van Helten en Martin
Wever zijn voor dit jaar verkozen. Omdat nu alle leden van de LG
in hun examenjaar zitten, is het risico dat de continuïteit
doorbroken wordt groot. Wellicht is het raadzaam geïnteresseerde
leerlingen mee te laten lopen met MR-vergaderingen zodat zij op
den duur het stokje over kunnen nemen. Aspirant-leden van de LG
kunnen immers sowieso op de publieke tribune plaatsnemen. MRlidmaatschap staat open voor alle leerlingen.

•

4.

-

oudergeleding
o Er zijn geen mededelingen.

-

personeelsgeleding
o Er zijn geen mededelingen.

-

OPR – afvaardiging vanuit MR
o Er zijn geen belangstellenden binnen de MR voor het overnemen
van de plaats van A. van der Last. We zullen nu eerst via de WPnieuwsbrief onder ouders peilen of er iemand is die er interesse in
heeft.

mededelingen van de bestuurder:
- Aaldrik Pot (stafdirecteur zorg) neemt de positie van F. Vinke over binnen
het samenwerkingsverband.
- F. Vinke zegt toe met de LG voorbesprekingen te willen houden. Het
voorstel vanuit de MR is om die voorbespreking vanwege de korte lijntjes
door J. Barth (desgewenst gezamenlijk met F. Vinke) plaats te laten
vinden.

Informatie en oriëntatie
a. meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling
F. Vinke licht toe: als professional heb je niet meer de verplichting om bij
verdenking van huiselijk geweld en kindermishandeling melding te doen. Bij
een vermoeden ga je met collega’s in overleg. Bij voldoende aanleiding voor
zorg (ook i.s.m. ZAT bijvoorbeeld) kunnen nadere stappen volgen. Deze
notitie geeft die stappen aan. In sommige situaties is het noodzakelijk om
stappen over te slaan.
M. Davids geeft aan dat ook het omgekeerde voorkomt: een leerling die
vaak aangesproken wordt vanwege de verdenking van een moeilijke
thuissituatie terwijl dat niet het geval is. F. Vinke suggereert dat een
vertrouwenspersoon ingeschakeld zou kunnen worden.
b. voortgang m.b.t. Ubbo Emmius – data-analyse
Het haalbaarheidsonderzoek is in de afrondende fase. Op 3 oktober is er een
gezamenlijke bijeenkomst van de medezeggenschapsraden (en mogelijk
individuele personeelsleden) van Ubbo Emmius en Winkler Prins. Eind
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oktober zal een aantal formele vragen voorgelegd worden aan de MR en aan
de drie geledingen.
C. Hörster vraagt of de samenvoeging van de beide scholen ook invloed
op de bouwplannen heeft. F. Vinke: mogelijkerwijs wel, maar daar heeft de
gemeente het nodige over te zeggen.
M. Davids vraagt zich af of er geen ruimtegebrek ontstaat als de
leerlingen van Ubbo Emmius naar Winkler Prins komen. F. Vinke stelt dat
vanwege de krimp het aantal leerlingen ongeveer gelijk zal blijven en dat er
van serieuze ruimteproblemen geen sprake zal zijn.
M. van Helten vraagt of leerlingen van Ubbo Emmius überhaupt een
keuze zullen hebben. F. Vinke zegt dat leerlingen te zijner tijd ook voor een
andere school dan Winkler Prins kunnen kiezen.
c. nieuwbouw
F. Vinke: de selectie van het bouwmanagement loopt. Er zijn zorgen over de
bouwkosten.
d. tevredenheidsonderzoeken
F. Vinke licht de positieve beoordelingen van de praktijkschool en het
brugjaar eruit. Die scores zijn is niet altijd zo goed geweest.
Verbeterpunten zijn bijvoorbeeld de digitalisering. Sociale veiligheid is
daarentegen een thema waarop hoog gescoord wordt.
M. van der Beek brengt onder de aandacht dat de aanschaf van de iPad
nog niet heeft betekend dat de boeken thuis kunnen blijven. W. Biezen
herinnert F. Vinke eraan dat er een kwalitatieve evaluatie van het beleid
plaats zou vinden in het lopende schooljaar. De praktijkervaringen zijn zeer
wisselend. Er zijn enthousiaste maar ook sceptische leerlingen en docenten.
M. Wever vraagt zich af hoe bereikt kan worden dat actualiteit in de
lessen een (voor leerlingen) duidelijker rol gaat spelen. Volgens F. Vinke
denken de deelscholen daar wel over na, maar: is de actualiteit van de
leerlingen dezelfde als die van de docenten? Wordt er door leerlingen
voldoende herkend dat er actualiteiten in de lessen verwerkt worden?
5.

Oordeels- en besluitvorming
a. bevorderingsnormen 2017-2018
De normen zijn in diverse versies al voorbesproken. Er is positief
gereageerd op de leesbaarheid en op het opnemen van de
opstroomnormen. We beschouwen dit als een document dat doorontwikkeld
blijft worden. Daarom adviseert de MR om bijvoorbeeld op grond van de
resultaten op het tweede rapport alvast eens te kijken naar de werking van
deze normen. Zo kunnen er desgewenst bijtijds bijstellingen plaatsvinden.
De MR stemt in met de bevorderingsnormen 2017-2018.
b.

MR-statuut en -reglement
Er zijn technische aanpassingen gepleegd. Er zijn verwijzingen naar de
WMS in geplaatst zodat altijd de actuele situatie geldt.
De MR stemt in met het MR-statuut.
In artikel 26.1 wordt een termijn van drie weken genoemd, maar onduidelijk
is wanneer die termijn ingaat. Volgens F. Vinke is het moment van
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aanlevering van de stukken aan de secretaris van de MR bepalend. Volgens
hem biedt 26.2 voldoende ruimte om de termijn desgewenst te verlengen.
De MR stemt in met de technische wijzigingen. In aanloop naar de
volgende MR-vergadering willen we graag zowel het statuut als het
reglement inhoudelijk nog eens bespreken.
c.

protocol Agressie en geweld tegen medewerkers
In toenemende mate maken we mee dat ouders personeelsleden heftig
benaderen. Dit protocol beschrijft hoe we daarmee om willen gaan met als
doel de medewerkers een vorm van bescherming te bieden.
De MR stemt in met het protocol.

d.

benoemingsprocedure bestuurder (advies MR)
W. Biezen meldt welke adviezen we aan de RvT hebben overgebracht.

6.

W.v.t.t.k./rondvraag
- J. Hesse: in het recente verleden heeft de OG haar vacatievergoeding aan de
Stichting Vrienden van Winkler Prins afgestaan. Nieuwe leden van de OG
krijgen de vacatievergoeding uitbetaald tenzij ze zelf aangeven dat ze die
willen afdragen.

7.

Sluiting
W. Biezen sluit de vergadering om 21:40 uur.
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