
Notulen MR vergadering 27-09-2022 
 
Aanwezig: Patricia, Anne Marije, Erica, Kim, Judith, Chantal 
Afwezig: Marianne 
 
1. Opening, verslag 29 juni (o.a. onderzoek luchtkwaliteit, status sop, hoe agenderen we 
de organisatiegids) 

• Vanuit Signum zijn er met de start van het schooljaar negen CO2 meters in school 
geplaatst. Er zijn er meer onderweg. Buiten de mededeling dat de ventilatie in het 
gebouw aan de wettelijke eisen voldoet, is er nog geen contact geweest vanuit de 
gemeente over de luchtkwaliteit in het gebouw. De gemeente heeft het gebouw in 
beheer en is dus eindverantwoordelijke. Vragen over de luchtkwaliteit worden nu 
weggelegd bij SBK (Stichting Beheer Kindcentra), vanuit daar is Kim doorverwezen 
naar een ventilatiecoach binnen de gemeente. Een afspraak volgt op korte termijn. 
Kim heeft samen met een betrokken gezin intensief gekeken naar de mogelijkheden 
om de luchtkwaliteit op de werkvloer te verbeteren. Het plan is nu om, bij wijze van 
proef, een luchtreiniger aan te schaffen om in het theater (afgesloten ruimte) te 
plaatsen. Kim gaat met de ventilatiecoach o.a. bespreken wat de mogelijkheden zijn 
rondom de aanschaf van een luchtreiniger en vragen stellen over het uitlezen van de 
CO2 meters en de te nemen actie daarop.  

• Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke 
ondersteuning de school kan bieden. Het SOP moet jaarlijks op de vergaderagenda 
van de MR geplaatst worden om samen te kijken of de teksten nog actueel zijn. In 
het aanstaande BOE overleg (wijkambassadeurs samen met bestuurders vanuit het 
samenwerkingsverband en SSPOH) wordt het jaarplan voor de wijk opgesteld. Daarin 
staat o.a. wat er van iedere school te verwachten is op het gebied van ondersteuning, 
wat de speerpunten zijn en de benodigde financiële middelen. 
Het laatste SOP is besproken in 2021 en nog voldoende actueel.  

• Bij het bekijken van de organisatiegids voor het lopende schooljaar is duidelijk 
geworden dat er een verbeterslag op inhoud en taal nodig is. In verband met goede 
profilering is het van belang dat de voorlichtingsmaterialen (organisatiegids, website, 
flyers etc.) toegankelijk zijn voor een brede groep. Voor wie is welke informatie 
beschikbaar en is die makkelijk leesbaar/begrijpelijk (Is het B1?)? Het speerpunt 
‘terug naar de oorsprong’, heeft ook betrekking op het op de juiste wijze meenemen 
van (nieuwe) ouders in het concept. Het doornemen en verbeteren van alle 
voorlichtingsmaterialen is een omvangrijke klus. Het regieteam moet hierbij 
betrokken worden om mee te kijken op beleidsniveau en er moet rekening gehouden 
worden met bepaalde wettelijke eisen/kaders. Afgesproken is om te starten met een 
projectgroep rondom dit onderwerp en dit schooljaar in beeld te brengen wat er 
beschikbaar is en aan welke verbeteringen er behoefte is. Volgend schooljaar kan de 
projectgroep dan aan de slag met het doorvoeren van verbeteringen op het gebied 
van inhoud en het ontwerp. Patricia en Anne Marije geven aan hier een rol in te 
willen pakken. Chantal voorziet Patricia, Anne Marije en Kim op korte termijn van een 
pakketje met materialen die nu beschikbaar zijn. 

• In een eerdere vergadering is aan de orde genomen dat het waardevol is om een Unit 
5 ouder te laten aansluiten bij één van de vergadermomenten van de MR. Anne 
Marije nodigt een ouder uit voor de eerstvolgende vergadering. 

 
 
 



2. Hoe gaat het op school (o.a. start schooljaar, svz vacature, unit 5, eerste kwartaalstart) 

• School is prettig gestart, de eerste weken waren rustig en stabiel. De vacatureruimte 
in Unit 2 wordt vanaf deze week opgevuld.  

• Fijn dat er veel sollicitaties waren n.a.v. de vacature voor Leerkrachtondersteuner. Er 
was een aantal kwalitatief goede reacties, met goede gesprekken daaruit 
voortvloeiend. Uiteindelijk leverde dit 3 benoembare kandidaten op. In overleg met 
Signum is er gekeken naar een mogelijkheid om 2 nieuwe collega’s ipv één aan te 
stellen. Door een extra nieuw teamlid nu al aan te stellen met het oog op 
toekomstige personele ontwikkelingen, kan die nieuwe collega goed meegenomen 
worden in het concept van Wittering.nl. Het bestuur is inmiddels akkoord. Eén 
kandidaat is nu officieel benoemd, met de andere twee worden nog 
vervolggesprekken gevoerd. De oudergeleding geeft aan dat ze blij is met deze 
aanpak vanuit school en het denken in mogelijkheden/oplossingen.  

• Nog enkele teamleden zijn gedeeltelijk afwezig in verband met de nasleep van hun 
coronabesmetting. Vanwege de duur en de onvoorspelbaarheid van het verloop 
heeft dit zijn weerslag op de rest van het team.  
Kim geeft aan lekker in haar rol te komen. Het voelde fijn om tijdens de eerste 
kwartaalstart echt contact te kunnen maken met een grote groep ouders. 

• Unit 5 groeit naar verwachting. Dit betekent dat er op de dinsdag een grote groep 
extra kinderen in huis is. Vanuit verbondenheid en zichtbaarheid is het belangrijk om 
de Unit 5 kinderen éénmaal per week op Wittering.nl te hebben, maar gezien de 
groei van de groep heeft dit steeds meer impact op de rest van de kinderen (ook in 
verband met een behoorlijk volle Unit 3 en 4). Het is echt zoeken naar een passende 
plek in het gebouw. Nu gaan de Unit 5 kinderen als tijdelijke oplossing deels naar de 
flexplekruimte op de eerste verdieping maar ook die plek is niet toereikend voor de 
snelgroeiende groep. Over twee weken staat het ruimtegebruik op Wittering.nl op de 
agenda in een gezamenlijk overleg met Kim, Frouke (directeur Campus aan De Lanen) 
en Frank (regisseur Unit 5). 

• School blikt met een positief gevoel terug op de eerste kwartaalstart. De ALV van de 
oudervereniging en speerpunten zijn aan bod gekomen en daarna is er dieper 
ingegaan op het speerpunt ‘terug naar de oorsprong’. Vanuit die gedachte zijn 
ouders en teamleden in groepjes met elkaar in gesprek gegaan. Waar zie je 
kernwaarden terug, welke waarden zijn belangrijk voor je, welke waarden zie je thuis 
terug etc. Binnen alle groepjes kwamen mooie gesprekken tot stand. Het is belangrijk 
om hier samen met ouders in op te blijven trekken. Wat is de betekenis van 
onderwijs op Wittering.nl en hoe wordt dat dagelijks vormgegeven? Het is best 
ingewikkeld om duidelijk te maken hoe alles in elkaar steekt. Mooie momenten en 
voorbeelden uit de praktijk moeten meer aangegrepen worden om uitleg te geven. 
Dit geldt ook voor de meeloopdagen en de gesprekken aan het einde van zo’n dag. 
Wittering.nl wil ouders na de coronaperiode weer echt mee naar binnen nemen om 
te komen kijken, voelen en ervaren. 
Naast dat er met teamleden en ouders terug naar de oorsprong wordt gegaan, is het 
ook het idee om kinderen hierin mee te nemen. Bijvoorbeeld als onderdeel in de 
nieuwsbrief waarbij kinderen met elkaar in gesprek gaan over een van de waarden, al 
dan niet met feedback/toelichting van een van de volwassenen.  
 

3. Financiële zorgen?  

• Er zijn nog geen signalen op de vloer of gezinnen financiële problemen ondervinden 
n.a.v. de actuele economische ontwikkelingen. Er zijn ook nog geen aanvragen voor 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur binnengekomen. Tijdens de eerste kwartaalstart is 
tijdens de ALV de begroting van de vrijwillige ouderbijdrage gepresenteerd en 



toegelicht. De oudergeleding van de  MR merkt op dat er de afgelopen twee jaar flink 
aanspraak gemaakt is op de opgebouwde buffer aan OV gelden. Op korte termijn zal 
het verhogen van de ouderbijdrage aan de orde zijn. Goed om dit geleidelijk op te 
bouwen zodat de verhoging behapbaar blijft. Daarnaast zou het mooi zijn als ouders, 
in het kader van verbondenheid, de mogelijkheid hebben een extra bedrag aan 
ouderbijdrage te betalen om zo andere ouders, die moeite hebben met het betalen 
van de bijdrage, te ontlasten. Richting het einde van het schooljaar zou er een 
overlegmoment moeten zijn met MR en OV inzake het vaststellen van de 
ouderbijdrage over het volgende schooljaar. Patricia neemt contact met Hans 
Lantinga op mbt de genoemde vragen en ideeën vanuit de MR. 
 

4. Hoe laten we het jaarplan terugkomen in onze vergaderingen? 
Gezamenlijk besloten om dit te bepalen per moment, dus voorafgaand aan iedere MR 
vergadering. De speerpunten zijn als volgt: 
- Unit 5  
- Mevolution  
- TOP studenten  
- Cultuur & Technologie 
- Terug naar de oorsprong 
Unit 5 zal voor de eerstvolgende MR vergadering op de agenda gezet worden. 
 
5. Corona draaiboek  
Vanuit het bestuur van Signum is een draaiboek COVID-19 uitgereikt aan alle kindcentra in 
Den Bosch. Per maatregel staat beschreven welke actie daarbij passend is. Scholen krijgen 
zelf de ruimte om hier invulling aan te geven. Voor Wittering.nl betekent dit dat de 
protocollen van voorgaande periodes ernaast gelegd worden. Mocht het van toepassing zijn, 
dan zal er door het regieteam wederom gekeken worden naar mogelijkheden en oplossingen 
rondom de vastgestelde kaders, en zullen eventuele maatregelen vormgegeven worden 
passend bij de kernwaarden van Wittering.nl. Om het geheugen op te frissen deelt Kim per 
mail het eerder uitgewerkte schema met scenario’s en de inrichting van het thuisonderwijs 
met alle leden van de MR. Ook deelt ze de voorzet van het coronadraaiboek vanuit de 
gemeente.  

 
Rondvraag 
De temperatuur op de vloer lijkt aan de hoge kant, hoe staat dat in verhouding tot 
stookkosten? > Er is klimaatbeheersing in het gebouw. Energiekosten worden Signumbreed 
opgepakt, en drukken niet op eigen begroting. De vraag rijst wat eigenlijk een ideale 
temperatuur is om te leren? Kim gaat op zoek naar het antwoord.  

Chantal heeft, na 5 jaar lid te zijn geweest, besloten de MR te verlaten. Binnen het team is 
een oproep gedaan voor een nieuw lid personeelsgeleding. Inmiddels zijn er enkele 
gegadigden. Zodra bekend is wie het stokje definitief gaat overnemen, wordt de 
oudergeleding direct op de hoogte gebracht. Erica neemt de rol van secretaris van Chantal 
over. Chantal blijft beschikbaar voor ondersteuning op administratief en communicatief 
gebied. De MR spreekt grote dank uit voor wat Chantal in de afgelopen jaren betekend 
heeft.  


