
 

NOTULEN MR VERGADERING 
 

Datum: dinsdag 15 juni 2021 

Aanwezig: Anne Marije, Erica, Marianne, Judith, Chantal 

Afwezig: Inez, Karin 

We starten met een welkom aan Erica, nieuw MR lid. Aansluitend stelt Erica zich kort voor 

aan het MR team. 

1. Notulen vorige vergadering 

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de vorige 

vergadering. 

 

2. Hoe gaat het op school? 

Na de laatste schoolsluiting lijkt de rust gelukkig wedergekeerd op school, zowel voor de 

leden vanuit de oudergeleding als voor het team. Er wordt hard gewerkt om het jaar 

goed af te sluiten en alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar te treffen.  

Deze week hebben de sollicitatiegesprekken voor de vacature van Lenie plaatsgevonden. 

Opnieuw maakten kinderen deel uit van de sollicitatiecommissie. Het is mooi om te zien 

hoe actief de kinderen bij het proces betrokken zijn. Ze nemen hun taak heel serieus en 

stellen relevante, kritische vragen. Een van de twee sollicitanten is aangesteld voor de 

vacature van Lenie, de andere kandidaat komt enkele dagen meedraaien in unit 4 om te 

kijken of zij het ziekteverzuim van Sadhna op kan komen vangen. 

Normaalgesproken zou het team het jaar gezellig afsluiten met een gezamenlijk uitje. 

Vanwege de nog geldende maatregelen is er nu gekozen voor uitjes met teamleden per 

unit. 

 

3. SOP (School Ondersteunings Profiel) 

Het SOP is eerder rondgestuurd en de MR leden hebben de gelegenheid gehad hier 

feedback op te geven. De vragen en input vanuit de MR leden zijn besproken. Marianne 

heeft toelichting gegeven op de punten die om verduidelijking vroegen en gaat aan de 

slag met de overige input. Fijn om zo’n heldere en complete input te ontvangen! 

 

4. Evaluatie jaarplan 20/21 met extra aandacht voor de 2 speerpunten die nog niet in de 

MR aan de orde zijn gekomen dit schooljaar (Wittering 0-18 en Buitenruimte) 

 

Wittering 0-18 

Via het instrument Mevolution hebben we naar het speerpunt in de diverse fases van het 

Sociaal Ontwerpend Leer (SOL)-model gekeken. Er is enorme ambitie wat het speerpunt 

0-18 betreft. In 0-4 zijn er binnen wat er dit jaar mogelijk was mooie stappen genomen. 

Hilde K sluit één dag per week als rolmodel aan bij de dagopvang met als doel om met en 

https://www.mevolution.nl/professionals-2/


van haar te leren en het concept van Wittering.nl verder te verankeren in de opvang.  

Simone neemt als regisseur kinderopvang deel aan het regieteam. Er is veel gezamenlijk 

overleg en er is een goede, onderlinge afstemming. 

Het team van unit 1 is nu stabieler dan aan het begin van het schooljaar, er is minder 

verloop. 

Helaas is het niet gelukt de verbouwing van de grond te krijgen. 

 

In augustus is Unit 5 officieel van start gegaan. Elke dinsdag komen de Unit 5 kinderen 

naar Wittering.nl en elke vrijdag gaan zij naar het Rodenborch-College. Als de Unit 5 

kinderen op Wittering.nl zijn, is het voor kinderen van Wittering.nl mogelijk om aan te 

sluiten. Guus blijft ook in het nieuwe schooljaar één dag per week voor Unit 5 werken. 

Michelle gaat zich actief inzetten binnen Unit 5 op het gebied van beeldende vorming. 

De stuurgroep Unit 5, waar Karin onderdeel van uitmaakt, heeft zich dit jaar o.a. 

beziggehouden met PR en de werving van nieuwe leerlingen en teamleden. Er is een 

mooie informatieflyer gemaakt, een digitaal informatieplatform opgezet voor ouders en 

geïnteresseerden en potentiële Unit 5 leerlingen worden rechtstreeks of via hun ouders 

actief benaderd om mee te lopen en/of gedurende het komende schooljaar over te 

vliegen naar Unit 5. Marianne is binnen de ontwikkelgroep op het gebied van het 

curriculum actief. Ook binnen Unit 5 zullen de kernconcepten leidend blijven, de diverse 

traditionele vakgebieden van het VO zijn verweven in de verschillende kernconcepten.   

Er loopt een PO/VO subsidieaanvraag. 

 

Buitenruimte 

Ook dit punt hebben we in Mevolution bekeken. Het was een hele goede zet om Tamara 

als buitenruimte specialist in te zetten om de buitenruimte meer evenwaardig te maken 

aan binnen. Tamara is als specialist voor alle units actief. Ze zet zich in om de 

kernconcepten ook buiten vorm te geven. Er ontstaan allerlei mooie, unit-overstijgende 

initiatieven. Ook vanuit de oudergeleding wordt bevestigd dat zij de buitenruimte steeds 

meer divers gebruikt zien worden, er is altijd weer iets nieuws te beleven. 

Helaas zijn de plannen voor het paviljoen dit jaar nog niet van de grond gekomen. Er 

wordt nog aan geschaafd, hopelijk kan de bouw ervan in de loop van het komende 

schooljaar starten. 

 

Wat de rest van het jaarplan 2020-2021 betreft geeft school aan tevreden te zijn met de 

opbrengsten in dit bijzondere schooljaar. Er is steeds gekeken naar kansen en 

mogelijkheden, er is doorgepakt waar dat mogelijk was.  

 

Mevolution heeft een nieuw jasje gekregen, en is inmiddels ook voor de kinderen 

gebruiksklaar. Er is een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd, zoals het SOL model, 

de mogelijkheid voor het bijhouden van een logboek en het toevoegen van leerlijnen.  

 

Er is een nieuwe toetsmethode (Boom LVS) aangeschaft waar school komend schooljaar 

voor alle units op gaat overstappen. 



Binnen cultuur en technologie zijn er allerlei mogelijkheden verkend. Begrijpend lezen 

wordt met ingang van het nieuwe schooljaar anders ingestoken. Er komen per 

kernconcept veel relevante titels beschikbaar per unit om het lezen op verschillende 

manieren, waaronder in groepsverband, aan te bieden en aantrekkelijk te maken.  

Komend schooljaar wordt op het gebied van muziek ‘Muziek op Wittering.nl’ (Méér 

Muziek in de klas) ingezet. Het programma ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’ zet in op 

duurzame verankering van muziekonderwijs in de regio door alle regionale partijen die 

hiervoor nodig zijn aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken.  

Binnen techniek worden de mogelijkheden van het hybride lokaal verkend. Hoe kunnen 

online en fysiek onderwijs gecombineerd worden?  

De gamefloor is aangelegd en biedt veel speel/ontdek plezier voor de kinderen. 

Karin neemt deel aan een project binnen Signum waarbinnen o.a. de mogelijkheden van 

het gebruik van VR technologie in school onderzocht worden. Marianne neemt deel aan 

de kennistafel, gericht op onderwijs en ICT.  

Andere technologie dan ICT zit goed verweven in de diverse kernconcepten. 

 

5. Inloop ouders in de ochtend 

In de coronatijd is ouders, in verband met de richtlijnen, verzocht om zich zo min 

mogelijk in school te begeven. Sommige ouders geven terug dat zij het mee naar 

binnenlopen en het inkijkje in school missen. Tegelijkertijd zorgt het niet mee naar 

binnenkomen voor meer rust in school bij het opstarten van de dag en minder drukte bij 

de kastjes. Hoe denkt de oudergeleding van de MR hierover? Zijn er ideeën hieromtrent? 

Anne Marije geeft aan dat ze het vooral bij de start van de maatregelen moeilijk vond om 

haar kind ‘los te laten’ op het schoolplein in de ochtend. Het went ook snel. Wat ze 

voornamelijk mist is de mogelijkheid om gewoon even de school in te kunnen lopen om 

de ruimtes te bekijken waar je kind dagelijks verblijft (zeker na het overvliegen naar een 

andere unit). Erica vindt het fijn dat er in de ochtend volwassenen bij de poortjes staan 

om even kort een boodschap aan door te geven terwijl je kind al naar de kring gaat. Dit 

voelt prettiger dan bij een drukke kring waar de volwassene zijn/haar aandacht aan het 

verdelen is over de kinderen die al binnen zijn en ouders die even iets willen melden. 

Wanneer je kind groter wordt, en je als ouder niet meer meegaat tot aan de kring, geeft 

het in het kader van verbondenheid een fijn gevoel om toch even kort contact te kunnen 

hebben met een volwassene van de unit op het schoolplein. Voor ouders van (startende) 

kinderen moet het mogelijk blijven om mee naar binnen te komen in de ochtend zolang 

dat nodig voelt. Een oplossing zou zijn om vast te houden aan het idee van een aantal 

volwassenen per unit op het plein voor ouders die niet mee naar binnengaan, en de 

vrijheid voor ouders die dat wel willen om mee te lopen naar de kring. Ook een ruimere 

inloop is een optie. Het past bij het concept van Wittering.nl om ouders de keus te laten. 

Zowel Anne Marije en Erica geven aan het portfolio een heel fijn rapportage moment te 

vinden. Het is een goed idee om te onderzoeken of en welke mogelijkheden er gecreëerd 

kunnen worden om na schooltijd spontaan met je kind een kijkje in school te nemen en 

wat ruimtes/werkjes te bewonderen.  

Bij overvliegmomenten is er een sterke behoefte bij ouders om het moment weer ‘live’ 

te mogen meemaken en binnen enkele dagen (of zelfs voorafgaand aan) het overvliegen 



fysiek uitgenodigd te worden om kennis te maken met de nieuwe unit en de 

bijbehorende volwassenen. 

 

6. Jaarplanning MR 21-22 vaststellen 

De MR jaarplanning voor komend schooljaar is goedgekeurd. Alleen de eerste 

vergadering van 28 september wordt verplaatst naar 21 september. Chantal past dit aan 

in het jaarrooster op de website en in agenda Social Schools. 

 

7. Rondvraag 

- 

 

 


