
Notulen MR vergadering 25-01-2022 

Aanwezig: Anne Marije, Inez, Erica, Karin, Judith, Marianne, Kim, Chantal 

Afwezig: - 

 

1. Opening 

Welkom aan Kim. Kim stelt zich voor. Ze heeft er ontzettend veel zin in om te starten op 

Wittering.nl. De komende periode zal ze haar werkzaamheden nog verdelen tussen de 

Kwartiermaker en Wittering.nl. Op de Kwartiermaker is de procedure rondom de vacature 

voor Kim opgestart. De oudergeleding van de MR stelt zich kort aan Kim voor. 

2. Stand van zaken op school 
Afgelopen weekend is besloten om de kinderen van unit 4 drie dagen thuis te laten blijven 
en met hen volledig over te gaan op digitaal onderwijs. Omdat de structuur van Wittering.nl 
afwijkt van het reguliere, is het steeds lastig schakelen met het scholenteam van de GGD. De 
adviezen zijn niet eenduidig. Het streven was om alle kinderen op school te houden. 
Afgelopen weekend liep het aantal besmettingen dusdanig op dat het niet verantwoord was 
de unit open te houden. Ook onder teamleden en studenten zijn er besmettingen. De keuze 
over te gaan naar online onderwijs, bleek de juiste; het aantal besmettingen onder de 
kinderen is na het weekend verder opgelopen.  
Tijdens de persconferentie van vanavond zijn er versoepelingen aangekondigd rondom de 
quarantaineregels in het basisonderwijs die morgen direct ingaan. Officieel mogen alle 
kinderen die thuiszitten op basis van de oude richtlijnen morgen direct weer naar school 
komen mits ze klachtenvrij zijn en niet besmet zijn. Met de MR is besproken hoe we hier 
voor unit 4 mee omgaan. Het thuisaanbod voor deze week is actief ingericht en het aantal 
besmettingen is dusdanig hoog dat het verstandig is om de kinderen morgen nog één dag 
online onderwijs te bieden. Donderdag zijn alle kinderen met inachtneming van de nieuwe 
richtlijnen weer van harte welkom op school. Er wordt vanavond via Social Schools nog een 
bericht verzonden naar alle ouders van unit 4 om hen te informeren. 
Ondanks alle coronaperikelen is de sfeer binnen het team goed. Karin is trots op de 
flexibiliteit van het team en op de wijze waarop er steeds met elkaar opgetrokken wordt en 
naar oplossingen gezocht wordt. De (gedeeltelijke) sluiting voor de kerstvakantie heeft hier 
zeker aan bijgedragen. Het team heeft op kunnen laden en zit nu in een hele fijne flow. Van 
de collega’s die besmet zijn geweest met het coronavirus zijn er twee nog aan het herstellen 
(een uit de eerste golf en een collega die in november besmet is geraakt).  
De studenten weten goed hun weg te vinden en zijn van grote toegevoegde waarde binnen 
het team. Roel wordt met ingang van 1 februari in unit 2 ingezet op de vervanging van Inci 
en zal daarna het zwangerschapsverlof van Lysanne gaan opvangen.  
Met betrekking tot de speerpunten, lukt het in het algemeen goed om vooruit te blijven 
kijken en zaken op te pakken. In de ontwikkeling van Unit 5 en binnen Mevolution zijn er de 
afgelopen periode flinke stappen gemaakt. Op het gebied van Cultuur en Technologie zijn er 
met name op het gebied van muziek plannen uitgewerkt die op korte termijn actief 
opgepakt worden.  
 



3. Mondmaskers op de werkvloer 
Concrete aanleiding voor dit agendapunt was een vraag van een ouder over het al dan niet 
verplichten van mondmaskers voor personeel, buiten de door de overheid vastgestelde 
momenten. School krijgt regelmatig vragen van ouders over de richtlijnen vanuit het 
RIVM/GGD. De steeds wisselende richtlijnen maken het lastig om te schakelen. De MR komt 
gezamenlijk tot de conclusie dat het van groot belang is om in lijn te handelen met de regels 
die op dat moment gelden vanuit de overheid en/of vanuit Signum en die regels steeds te 
toetsen aan de waarden van school. Dit schept duidelijkheid en biedt houvast. Karin zal aan 
de betreffende ouder terugkoppelen dat we in navolging van de richtlijnen van teamleden 
vragen om bij het verplaatsen door de school een mondkapje te dragen, maar dat het niet 
binnen onze waarden past om teamleden te verplichten om op andere momenten een 
mondkapje te dragen. 
 
4. Advisering uitvliegers 
Op dinsdag 11 januari hebben de adviesgesprekken voor de kinderen die in juli gaan 
uitvliegen plaatsgevonden. De avond werd online vormgegeven vanwege de nog geldende 
maatregelen. Om deze mijlpaal in de Witteringloopbaan van de kinderen een feestelijk 
accent mee te geven ontvingen alle kinderen vooraf een tasje met iets lekkers en een party 
popper. Het waren fijne gesprekken, waarbij er conform het beleid van Wittering.nl, kansrijk 
geadviseerd is. Nu gaat unit 4 aan de slag met het samenstellen van de overdrachtsdossiers 
voor een goede overdracht naar de VO scholen waar de kinderen naar uitvliegen.  
Er zijn vorige week twee kinderen overgevlogen (overgevaren) naar Unit 5. Op dit moment 
draait er ook weer een aantal kinderen mee in Unit 5.  
 
5. Speerpunt: Unit 1 
Karin licht de aanleiding voor de verbouwing van unit 1 toe. Door de ontvlechting van de 
opvang was een goede fysieke splitsing noodzakelijk. Nu, drie jaar later, is deze verbouwing 
een feit. Er moeten nog wat puntjes op de ‘i’ gezet worden maar het einde is in zicht. Begin 
februari zal de officiële opening zijn. Het schoolteam en de opvang trekken hierin samen op. 
Marianne neemt de collega’s van de opvang mee in hoe je vanuit de Gestalt-gedachte de 
diverse ruimtes in kunt richten en de Wittering.nl waarden daarin terug kunt laten komen. 
Hilde is wekelijks een dagdeel bij de opvang aanwezig om hen mee te nemen in het concept 
en om de kinderen samen te laten spelen en ontdekken.  
Hoe kunnen we MR en oudercommissie opvang meer met elkaar verbinden? Anne Marije 
pakt dit met de oudercommissie op. Wellicht een goed idee om elk jaar een gezamenlijke 
sessie te plannen zoals we dat ook bij Unit 5 hebben gedaan. 
 
6. Rondvraag en sluiting 
Begroting wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering. 
 
Dankwoord namens oudergeleding aan Karin en vice versa. 
 
 


