
Notulen MR Wittering.nl - 22 maart 2022 

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

1. Stand van zaken op school/eerste ervaringen Kim 

Kim haar eerste ervaringen zijn positief. Ze is warm ontvangen. Het kost tijd om een goede 

balans te vinden tussen meekijken op de vloer, directie taken, kinderen en teamleden leren 

kennen etc. Inmiddels is er een waarnemend directeur op KC de Kwartiermaker, dat geeft 

rust. Kim kan zich nu volledig focussen op haar nieuwe rol. Om de kinderen te leren kennen 

en om zich het ritme op de vloer eigen te maken, probeert Kim steeds bij een unit aan te 

sluiten om de dag mee op te starten en af te sluiten. Ze gaat het een en ander vanuit een 

onderzoekende houding aan. 

Het team is nog aan het aftasten wat van Kim te verwachten. Het opbouwen van een relatie 

met elkaar heeft tijd nodig. De wisseling van directie en de nasleep van corona hebben zijn 

uitwerking. Het is belangrijk om vanuit het regieteam hier goed samen in op te blijven 

trekken en actie op te nemen. Door een aantal langdurig zieken, is de rek er bij sommige 

teamleden uit. Dit speelt op meer plekken binnen het onderwijs. Het is lastig om goede 

vervanging te vinden bij ziekte. Ook binnen de kinderopvang kampt men met 

personeelstekorten, het schoolteam wordt zeer regelmatig benaderd om bij te springen. Er 

wordt steeds gekeken naar manieren om de verbinding tussen school en opvang zo sterk 

mogelijk te maken. Vanuit onderwijs is er o.a. hulp bij het doortrekken/bewaken van de 

visie en de inrichting van nieuwe ruimtes. 

2. Instroom kinderen Oekraïne 

Mooi dat we dit met elkaar mogen oppakken, het voelt als een verrijking. De kinderen die 

nu instromen, zijn verbonden aan gezinnen van Wittering.nl. Inmiddels zijn er 7 kinderen 

ingestroomd, verdeeld over alle units. Het perspectief waarmee ze instromen verschilt. Het 

aanbod wordt aangepast op hetgeen de kinderen/gezinnen nodig hebben en het perspectief 

dat ze hebben.  

De instroom van kinderen uit Oekraïne heeft ook impact op de andere kinderen op school. 

Het is aan aandachtspunt om met het team alert te zijn op wat de oorlog voor uitwerking 

heeft op de kinderen en hen op een eenduidige wijze mee te nemen in uitleg over de 

oorlog. 

Er zijn diverse initiatieven vanuit kinderen, teamleden, OV om te helpen op verschillende 

vlakken. Hoe vindt oudergeleding hierop vanuit school te reageren? Laat het vanuit de 

kinderen komen. Kan school hierin ondersteunen dan wordt het opgepakt. 

3. Begroting  

De begroting van dit schooljaar is gezamenlijk bekeken. Kim heeft eea toegelicht. De 

begroting wordt in november vastgesteld als voortvloeisel uit het schoolplan en de 

speerpunten. De oudergeleding geeft aan het prettig te vinden om al in een eerder stadium, 

dus tijdens het proces zelf, betrokken te zijn. Dat gaan we vanaf nu met elkaar realiseren. 



4. Speerpunt: TOP Professionals 

Samen met Signum wil Wittering.nl vorm en inhoud geven aan een programma dat voor nu 

de naam Talent Ontwikkel Plaats (TOP) heeft. De behoefte om met dit programma aan de 

slag te gaan heeft alles te maken met het beter op kunnen leiden van nieuwe 

onderwijsprofessionals passend bij de visie en werkwijzen van de school/het kindcentrum. 

Het ochtendprogramma van de studiedag van 7 maart stond in het teken van dit speerpunt. 

Marieke heeft vanuit haar rol als basisschoolcoach, samen met collega's van Fontys en 

Signum, het team meegenomen in dit project. In groepjes hebben teamleden met elkaar 

gebrainstormd over mogelijke onderzoeksvragen voor nieuwe studenten die bijdragen aan 

de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering op Wittering.nl in het licht van 

zelfsturing (betrokkenheidsverhogende factoren, pedagogisch handelen, goed in beeld 

brengen van ontwikkelbehoefte, missie/visie etc.). Het onderzoek van Dorieke (LIO/TOP 

professional) naar leermotivatie van kinderen in unit 4 gekoppeld aan zelfsturing, is hierbij 

als voorbeeld besproken. Door de halfjaarlijkse studentenwissel hebben helaas maar weinig 

van de studenten zelf geprofiteerd van deze studiedag. Om goed meegenomen te worden in 

het concept van Wittering.nl zouden alle studenten eigenlijk een vol jaar mee moeten 

kunnen draaien > punt van aandacht voor de evaluatie van dit jaar.  

Inez checkt of er binnen het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

(NWO) een cluster is dat zich bezighoudt met onderwijswetenschappen en iets voor 

Wittering.nl kan betekenen. 

5. Rondvraag 

Het jongste kind van Inez gaat dit jaar uitvliegen, dit betekent dat dit voor Inez meteen ook 

het laatste jaar als MR lid is. Na de meivakantie wordt de verkiezingsprocedure opgestart. 

Belangrijk om hier ook ouders van Unit 5 in mee te nemen. 

Het Erasmusplus+ project gepersonaliseerd leren (mbv ICT gericht op het in beeld brengen 

van ontwikkeling/Mevolution) is toegekend.  

De vergadering van 28 juni wordt verplaatst naar 29 jun.i  

 


