
Notulen MR vergadering 15-11-2022 
 
Aanwezig: Patricia, Anne Marije, Erica, Kim, Judith, Hilde, Marianne 
Gasten: Lobke en Lucie 
Afwezig: - 
 
1. Opening, verslag 27 september  
Het verslag van 27 september is eerder via e-mail vastgesteld. Eventuele verdere 
opmerkingen naar aanleiding van, bespreken we een volgende keer i.v.m. de agenda van 
vandaag.  
 
2. Unit 5 (Lobke en Lucie sluiten aan).  

• Op uitnodiging van de MR sluiten Lobke en Lucie aan om met de leden van de MR 
ervaringen te delen die zij en hun kinderen de afgelopen maanden opdeden bij Unit 
5.   

• Belangrijkste conclusie: Kinderen zijn enthousiast over unit 5 en gaan graag naar 
school. Unit 5 is met volop enthousiasme en motivatie opgestart en sluit goed aan bij 
het concept van Wittering.nl. In de kindgerichte feedback, ontwikkeling executieve 
functies, verbondenheid met Wittering en de (ouder)communicatie worden 
verbeterpunten gesignaleerd die ook met de volwassenen van unit 5 worden 
gedeeld. Omdat Kim oudercommunicatie mede vorm zal gaan geven, neemt zij die 
feedback ook direct mee.  
 

3. Hoe gaat het op school?  
• Het gaat goed, ondanks dat omstandigheden soms veel van alle teamleden vragen. Er 

gebeurt veel op school, momenteel is er bijvoorbeeld best wat uitval door ziekte.   
• Het past goed bij waar Wittering.nl nu staat om gericht bezig te zijn met het 

speerpunt Terug naar de oorsprong.  Team is daar bewust mee bezig. We hebben 
veel te doen en we voelen ook echt wel dat de werkdruk hoog is. Het werk is nooit 
klaar, het maken van goede keuzes, goed doseren en prioriteren van het werk is 
hierin belangrijk. 

• Gelukkig wordt ook nog steeds ruimte gevoeld om  goede initiatieven op te zetten.  
• De oudergeleding deelt signalen die zij hebben ontvangen, met name van ouders van 

kinderen in unit 4, over het gevoel dat kinderen niet altijd voldoende worden gezien.  
De kinderen in de unit lijken bewust/onbewust onderwijs te kunnen ontlopen. Is dit 
herkenbaar?  

• Het signaal van ouders wordt niet direct herkend door de personeelsgeleding van de 
MR en Kim. Wel ligt het signaal in lijn van de uitkomsten van het 
tevredenheidsonderzoek onder kinderen dat dit voorjaar werd afgenomen. Marianne 
stelt voor de komende tijd met het team te onderzoeken hoeveel ruimte er wordt 
gegeven op de vloer, bij alle units, en waarom die keuzes gemaakt worden. De kaders 
voor de kinderen en de doelgerichtheid van leren, daar kan iets mee gedaan worden. 
Het gewaar worden dat er momenten zijn dat een kind niet in beeld is/ aan het werk 
is. Regelmatig  moet ook een vraag gesteld worden: welk kind heb je vandaag niet 
gezien? Komt dit meerdere malen voor dan is dat een signaal dat opgepakt moet 
worden. Dat voorstel tot verder onderzoeken wordt omarmd.  

• Hilde en Marianne geven een mooi voorbeeld van hoe zij nu de kinderen van unit 3 in 
beeld brengen. Er wordt bekeken in hoeverre die systematiek ook ingezet kan 
worden voor de andere units. 



• Mogelijk is het zien van ouders ook onderdeel van de signalen. Sinds de 
coronamaatregelen is het contact met ouders veranderd. Ook daar kan met aandacht 
naar gekeken worden: hoe doen we dit samen goed? 

• Een andere zorg gelinkt aan de signalen is de werkdruk op school. Van stabiliteit en 
continuïteit is al een hele tijd veel minder sprake, in de ene unit wat meer dan de 
andere. Dit sluit aan bij waar we kort over uitwisselden bij de start van dit 
agendapunt. En vraagt misschien ook om meer communicatie richting ouders: wat is 
nog realistisch te verwachten bij welke bezetting van de units? Om dat te kunnen 
begrijpen moeten ouders misschien meer meekrijgen van wat er speelt.  

• Vlak voor de zomervakantie zijn de uitkomsten van de tevredenheidonderzoeken 
gedeeld. Waar er zorgen spelen, worden die opgepakt. De onderzoeken voor team 
en ouders hebben dusdanig weinig respons dat onduidelijk is hoe representatief de 
uitslag is. Een volgende keer wordt er geprobeerd hier meer aandacht voor te vragen.    

• Fijn om met elkaar goed door te kunnen praten op de signalen van ouders, in alle 
vertrouwen dat we samen de goede dingen doen.    

 

 

Afspraken:  

• Volgende vergadering komt het vraagstuk communicatie richting ouders nogmaals 
aan bod.  

• Einde van het schooljaar agenderen we nogmaals de ervaringen met unit 5  om 
vinger aan de pols te houden.  

 

 


