NOTULEN MR VERGADERING
Datum: dinsdag 19 januari 2021
Aanwezig: Ingrid, Anne Marije, Inez, Karin, Marianne, Judith, Chantal
Afwezig: 1. Notulen vorige vergadering
In verband met de schoolsluiting, wordt het berichtje voor de nieuwsbrief over de
werkzaamheden van de MR uitgesteld naar een later moment.
2. Onderwijs op afstand en noodopvang: hoe gaat het?
Overall gaat het goed op school. Het team bestaat uit een stabiele club die het samen
goed georganiseerd krijgt. Voor waar het even niet lukt, zijn er korte lijntjes met de
coaching vanuit Signum. Dankzij de mooie functiemix is er ruimte voor wat eenieder
graag doet.
De oudergeleding spreekt complimenten uit over de vorm van het thuisaanbod in deze
tweede lockdown. De structuur is nu veel duidelijker dan tijdens de eerste lockdown,
waardoor het aanbod overzichtelijker en beter te behappen is.
De noodopvang is aan het groeien. Er worden geen kinderen geweigerd, het aanmelden
gebeurt op basis van vertrouwen. School wil niemand ontmoedigen om een beroep op
de noodvang te doen. Aanmelden gebeurt sinds deze week met behulp van een
formulier waardoor de aanvragen beter te behappen zijn en het inzichtelijk is met welke
reden er een beroep op opvang gedaan wordt. Bijna 25% van alle kinderen maakt één of
meerdere dagen per week gebruik van de noodopvang. Dit loopt redelijk gelijk met de
geluiden vanuit andere scholen. Er zijn nu meer ouders met een hulpvraag vanuit de
thuissituatie dan in de eerste lockdown.
Marianne vertelt over initiatieven elders waarbij dienstverlening voor en door ouders
onderling wordt georganiseerd. In sommige situaties hebben ouders (nog) geen of
weinig contact met andere ouders waardoor het lastig kan zijn elkaar te vinden (denk
aan kinderen om en om opvangen, wandeling/activiteit in de wijk voor een groep
kinderen organiseren etc.). Wat kan de oudergeleding van de MR hierin betekenen? Inez
maakt een opzet voor een oproep op de Facebookpagina van de oudervereniging om
vanuit de kernwaarde ‘verbondenheid’ te peilen of er ouders zijn die bovenop alles wat
ze al doen nog ruimte hebben om een ander te helpen en op die wijze tegelijkertijd de
noodopvang te ontlasten.
Als de noodopvang nu stabiliseert, ziet school de komende periode met vertrouwen
tegemoet en lukt het om met elkaar het thuisaanbod en de noodopvang te blijven
combineren. Het thuisaanbod tijdens noodopvang op school was in het begin even
zoeken, maar loopt nu goed.
Het concept van Wittering.nl is een concept dat zich moeilijk digitaal laat vertalen. Al

heeft school nu een prima ritme te pakken, blijft het een verschraling van wat ze eigenlijk
wil aanbieden.
3. Begroting 2021/2022 (ter bespreking)
De MR heeft gezamenlijk het begrotingsdocument bekeken. De begroting laat een
negatief resultaat zien. Dit is niet zorgwekkend.
Voor komend jaar staat binnen Signum een aantal innovatieve projecten op rol op het
gebied van digitalisering, Mevolution en opleidingen. Veel van wat Signum in de planning
heeft, wordt bij Wittering.nl uitgeprobeerd. Wittering.nl gaat komend jaar investeren in
digitaal buitenspel, devices (o.a. voor Mevolution) en opleidingen.
Er zijn geen verdere vragen naar aanleiding van de begroting 2021/2022.
4. Advisering schoolverlaters
Er is intensief contact tussen teamleden van unit 4 en de schoolverlaters. Op 20 januari
vinden de (digitale) adviesgesprekken plaats. Teamleden van unit 4 bezorgen die dag een
pakketje bij alle schoolverlaters aan huis. Vooralsnog luidt het advies vanuit de stad om
het normale tijdspad aan te houden wat advisering en toetsing betreft.
Het team heeft de schoolverlaters goed in beeld. De kinderen krijgen de ruimte om nog
verder door te ontwikkelen. Het advies komt samen met ouders en kinderen tot stand.
De overgang naar het VO heeft veel impact op kinderen, dit geldt niet alleen voor
kinderen die van Wittering.nl afkomstig zijn. Het is belangrijk om ouders hier, zeker in
unit 4, goed in mee te nemen.
School gaat er alles aan doen om de schoolverlaters een fijn laatste schooljaar op
Wittering.nl te geven.
5. Uitdieping speerpunt: Focus op Cultuur & Technologie
Om dit speerpunt de aandacht te geven die het verdient wordt het item, gezien de tijd
die nog rest, verplaatst naar een volgende vergadering.
6. Rondvraag en sluiting
- Karin noemt dat het bespreken van het SOP (School Ondersteunings Profiel) op de
eerstvolgende agenda gezet moet worden. Het SOP geeft inzicht in hoe je als school de
basisondersteuning op orde hebt. Uitgangspunt is dat binnen de wijk alle kinderen kans
moeten hebben op goed onderwijs.
- Voorafgaand aan de kwartaalstart van 24 februari vindt er voor nieuwe ouders een
digitale kennismaking met de OV/MR plaats. Anne Marije neemt contact op met Bas de
Gier (voorzitter OV) om hier gezamenlijk inhoud aan te geven. Chantal stuurt Anne
Marije een overzicht met kinderen die ingestroomd zijn na het laatste
kennismakingsmoment in februari 2020, evenals de contactgegevens van Bas de Gier.
- Complimenten vanuit het MR team voor het prettig oppakken van de voorzittersrol
door Anne Marije!

