NOTULEN MR VERGADERING
Datum: maandag 28 september
Aanwezig: Ingrid, Anne Marije, Inez, Karin, Marianne, Judith, Chantal
Afwezig: -

Welkom Inez en Judith
1. Voorstel rondje en verwachtingen
2. Structuur MR Anne Marije neemt met directe ingang de voorzittersrol op zich en Chantal
de rol van secretaris
3. COVID-19
a. Terugblik schooljaar/team - Binnen Signum wordt er momenteel onderzocht wat de
effecten en uitkomsten zijn van de periode van thuisonderwijs. School is trots op de
wijze waarop het thuisonderwijs ingericht werd, de flexibiliteit van het team en op de
reacties van ouders. Vooral voor ouders van de jongste kinderen was de
omschakeling naar 2-D onderwijs soms lastig. In vergelijking tot andere teams heeft
Wittering.nl kinderen/ouders/thuissituaties goed in beeld. Het team heeft steeds
flexibel en veerkrachtig gereageerd op alle veranderingen en maatregelen. Ook nu in
het nieuwe schooljaar wordt er verstandig maar niet krampachtig gehandeld. De
stevige formatie waarop ingezet is geeft ruimte. Een vijftal collega’s heeft zich laten
testen de afgelopen weken, gelukkig allemaal negatief. Het voorrangsnummer helpt
om het testen te bespoedigen. Het is goed om nu vast na te denken over welke
scenario’s we kunnen bedenken voor het geval er wel te veel collega’s tegelijkertijd
voor meerdere dagen uitvallen. Het regieteam werkt een aantal mogelijke scenario’s
uit en indien het aan de hand gaat zijn, haakt het regieteam de MR voor een ingelast
overleg aan.
b. Sinterklaas - Wat de verschijning van de Sint en pieten betreft, gaat Wittering.nl net
als vorig jaar mee met de nieuw gekozen landelijke insteek. In verband met de RIVM
richtlijnen is het team op zoek naar een creatief, maar net zo leuk alternatief binnen
wat er op dit moment mogelijk is.
c. Ventilatie - Het gebouw van Windkracht 5, en automatisch dus Wittering.nl, voldoet
aan de gestelde richtlijnen van het RIVM. Dit wordt in de nieuwsbrief van donderdag
1 oktober ook aan ouders meegedeeld.
4. Speerpunten 20/21 - MR deelt complimenten uit voor de video waarmee een mooi
alternatief is gevonden voor de kwartaalstart. Op de speerpunten Mevolution en unit 5
wordt toelichting gevraagd.
Mevolution: Vorig jaar is er een pilot geweest met Mevolution voor Kids binnen
Wittering.nl. Dit schooljaar wordt er een nieuwe versie van de tool opgeleverd en gaat
Wittering.nl over tot implementatie en uitrol. Eerst worden teamleden meegenomen in
de nieuwe mogelijkheden en daarna geleidelijk de kinderen.
Unit 5: Vanaf dit schooljaar is unit 5 een feit. Er zijn 7 kinderen gestart. Maandag staat

Guus de hele dag daar. De kinderen zijn enthousiast. Een aantal kinderen van unit 4 heeft
inmiddels een dagje meegedraaid in unit 5 en er staan nog meer stages gepland. Er is
een inventarisatie uitgezet onder de schoolverlaters om inzicht te krijgen in de interesse
en het eventueel overvliegen of doorstromen naar unit 5. De stages moeten
enthousiasmeren en andere kinderen aansteken. Ook worden kinderen die nu in ‘groep
7’ zitten erbij betrokken. Er staat een digitale voorlichting voor ouders van unit 3 op rol.
Er wordt opgemerkt dat er nog weinig PR extern is. Dit komt omdat er nog niet actief
mogen geworven mag worden buiten de eigen scholen. Aandachtspunt is de locatie. Te
vaak wordt nu de suggestie gewekt dat unit 5 alleen op CaDL te doen is. Hier moet
verandering in komen. Mede om te voorkomen dat ouders in de toekomst eerder voor
CaDL kiezen dan voor Wittering.nl omdat hun kind dan al op de juiste plek binnen is. Het
is belangrijk dat er via eigen kanalen als in de nieuwsbrief, via Social Schools etc. meer en
vaker berichtgeving over unit 5 plaatsvindt om ouders beter zicht te geven op de
ontwikkelingen en mogelijkheden.
5. Status Kindcentrumraad - Binnen het regieteam van Wittering.nl bestaat de behoefte
om bepaalde dingen samen te pakken. De kinderopvang heeft een eigen OC.
Vanzelfsprekend zijn er verschillen en andere verantwoordelijkheden maar het is goed
om te bekijken wat er samen kan. Voorstel is om dit eerst binnen de MR uit te werken in
een volgende vergadering en dit daarna te bespreken met de OC van de opvang. Karin
deelt het huidige document over de samenvoegingsplannen en Anne Marij/Chantal
agenderen het punt voor de volgende keer.
6. Vergaderdata - Vergaderingen vinden 5 à 6 maal per jaar plaats. Als ze vastgesteld zijn
en één persoon kan uiteindelijk toch niet, plannen we in principe geen nieuwe datum en
vindt de vergadering gewoon doorgang. Eerstvolgende vergadering is vastgelegd voor
dinsdag 24 november. Anne Marije en Chantal maken een voorzet voor de rest van het
vergaderschema en vaste agendapunten (speerpunten beurtelings, formatie, jaarplan
etc.).
Rondvraag:
-

-

Hoe gaat het met de nieuwe teamleden? > Op studiedag voorafgaand aan de start
van het schooljaar was er een hele goede energie binnen het team. Tot nu toe is die
energie vast gehouden. Er is veel vertrouwen in de nieuwe collega’s en ook in de
studenten/stagiaires die er dit schooljaar zijn.
Verslaglegging GMR? > Marianne checkt bij de GMR waar notulen te vinden zijn

