
Notulen MR vergadering 10-05 

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

Afwezig: Judith 

1. Hoe gaat het op school? 

Voor de meivakantie was er wat onrust in een van de units. Dit is nog niet volledig uit de 

lucht. Marianne en Kim begeleiden de unit hierin middels een reeks gesprekken. Deze 

begeleiding, maar ook de cursus Pedagogisch handelen in de aandacht (rondom reflecteren 

op eigen handelen) die sommige teamleden momenteel volgen, is helpend om de neuzen 

weer in dezelfde richting te krijgen. Er is volop vertrouwen dat een en ander weer goed gaat 

komen.  

In unit 2 moeten er de komende periode twee teamleden extra gemist worden. Het is lastig 

om vervanging te krijgen op dit moment. Het lukt het team vooralsnog om deze afwezigheid 

op te vangen. 

Ook het ziekteverlof van een vakleerkracht beweegaanbod wordt binnen het team 

opgevangen. Er wordt op dit moment onderzocht of een ouder van Wittering.nl, die een 

personal trainer achtergrond heeft, iets kan betekenen in de ondersteuning van het 

beweegaanbod.  

Kim blikt enthousiast terug op de sportdag. Ze vond het fantastisch om mee te maken en 

mooi om te zien hoe die dag echt volledig vanuit ouders tot stand komt. 

Momenteel zijn er 3 zij-instromende kinderen aan het stagelopen. Er is inmiddels een 

redelijke wachtlijst met kinderen die willen zij-instromen. Omdat unit 3 en 4 al behoorlijk vol 

zitten, gaat school deze trajecten heel zorgvuldig aan. Andere kinderen wordt zeker een plek 

op Wittering.nl gegund, tegelijkertijd is het belangrijk om de veiligheid van de kinderen te 

waarborgen en het voor het team behapbaar te houden. O.a. met het oog hierop, is de 

verwachting dat er voorlopig geen nieuwe instromers vanuit Oekraïne zullen komen. Er zijn 

op dit moment 7 Oekraïense ingeschreven op Wittering.nl. 

2. Formatie 2022-2023 

Het formatieplaatje voor volgend schooljaar is nog niet helemaal rond. Het regieteam heeft 

een aantal keer samengezeten maar krijgt de puzzel niet gelegd. Er zijn nog wat gaten op te 

vullen vanwege persoonlijke omstandigheden en wensen. In overleg met Signum moet nog 

concreet gemaakt worden hoeveel vacatureruimte er is. Het plan is nu om op korte termijn 

het gehele team om input en een creatieve blik te vragen en samen te kijken naar de 

dilemma's die er liggen. Belangrijk is om daarbij vooraf helder aan te geven wat het 

speelveld is en dat het uiteindelijke besluit bij het regieteam ligt.  

De jaarplanning 2022-2023 is in de maak en wordt eind deze week afgetikt. Voordat het naar 

ouders gecommuniceerd wordt, gaat het jaarplan nog langs de MR en het team. 

3. Planning vergaderingen 2022-2023  

Anne Marije en Chantal maken een voorzet. 



4. Planning verkiezingen  

Chantal deelt de voorzet van de planning en communicatie. Beide akkoord. De 

verkiezingsperiode loopt van 1 tot 16 juni. 

5. Speerpunt: cultuur & technologie 

Dit speerpunt is de afgelopen periode niet goed van de grond kunnen komen. Voor veel 

zaken is er afhankelijkheid van derden. Zo is Wittering.nl op het gebied van cultuur 

afhankelijk van Huis73. Ivm allerlei omstandigheden verloopt de samenwerking langzaam. Er 

wordt een idee uitgewerkt voor een project om de woordenschat van de kinderen rondom 

de kernconcepten te vergroten dmv (technisch) lezen/voorlezen en begrijpend lezen. Het is 

belangrijk de kinderen te enthousiasmeren op onderwerp om zo het leesplezier te vergroten 

(ook gerelateerd aan de uitkomsten van het onderzoek binnen de studie van Laura). De 

standaard collecties van Huis73 sluiten niet één op één aan op de kernconcepten, zeker op 

informatief gebied niet.  

Op het gebied van muziek ligt er een voorstel om van het achterste deel van het theater een 

muzieklokaal te maken. Daarmee samenvallend is het voornemen om de eigen 

muziekvaardigheden vergroten. Katja neemt het team hier als kartrekker in mee. 

Cursussen om teamleden verder mee te nemen in de wereld van techniek zijn tot nu toe 

allemaal geannuleerd (corona, te weinig deelnemers etc.). Ook hier is het lastig aan te haken 

bij initiatieven van derden, omdat die veelal statisch ingericht zijn in plaats van procesgericht 

en dus niet aansluiten op het concept van Wittering.nl. Vanuit Unit 5 is er vanaf volgend 

schooljaar een rechtstreekse verbinding met De Rijzert (school voor praktijkonderwijs) 

wellicht zitten daar mogelijkheden. Anne Marije deelt een link van Stooom in Oss als 

mogelijke inspiratiebron voor het organiseren van cultuur- en technologieonderwijs. 

Marianne gaat zich hierin verdiepen. 

De komende periode gaat het team aan de slag om te kijken naar handelingsimpulsen 

gericht op cultuur en techniek.  

Etentje Bij Bourgondisch op 13 juli > Chantal reserveert 19.00 uur (= ook afscheid Inez en 

welkom nieuw lid)  

 


