
NOTULEN MR VERGADERING 

 

Datum: dinsdag 24 november 

Aanwezig: Ingrid, Anne Marije, Inez, Karin, Marianne, Judith, Chantal 

Afwezig: - 

1. Notulen vorige vergadering 

Marianne is er nog niet aan toe gekomen om te achterhalen waar de notulen van GMR 

terug te lezen zijn. Ze pakt dit alsnog op. 

We kiezen ervoor om alle huidige MR leden toe te voegen aan de distributielijst 

mr@wittering.nl. Chantal pakt dit op met Digidact. 

In de nieuwsbrief van januari gaat een berichtje mee over de werkzaamheden van de 

MR, de oudergeleding pakt dit verder op. 

2. Terug- en vooruitblik 

Karin geeft aan dat het goed lukt om corona niet te veel in de waan van de dag te laten 

doordringen. Er wordt vooruitgekeken en gewerkt aan nieuwe zaken, bijvoorbeeld 

rondom het inrichten van een plek voor hybride onderwijs, nieuwe ideeën voor de 

buitenruimte en de versterking van de speerpunten cultuur en techniek in school. 

Vooralsnog vindt het onderwijs gewoon doorgang. Bijna dagelijks worden er teamleden 

getest, het lukt goed om dat samen op te vangen. Het verzuimcijfer ligt op dit moment 

lager dan gebruikelijk. 

Ongerustheid binnen het team speelt slechts bij een enkeling. Het merendeel van de 

collega’s is voorzichtig maar niet angstig. Wel zijn er geluiden van teamleden te horen die 

het lastig vinden om afstand te houden op het schoolplein. Dit wordt in de eerstvolgende 

nieuwsbrief onder de aandacht van ouders gebracht. 

Lenie heeft helaas aan moeten geven dat het haar op dit moment niet lukt om haar 

werkzaamheden op de vloer te volbrengen. Gelukkig is ze in staat om het team op ander 

gebied te ondersteunen. Zodra we meer weten over haar herstel en mogelijkheden laten 

we het weten. Op dit moment vangt het eigen team haar taken op de vloer op. 

Binnen het regieteam wordt nog nagedacht over de precieze invulling van hybride 

onderwijs. De nieuwe versie van Mevolution biedt hier in elk geval veel mogelijkheden. 

Voor unit 2 is de basis voor hybride onderwijs met name het contact houden met elkaar. 

Bij kinderen in de leeftijd vanaf 9 à 10 jaar is veel meer mogelijk. 

3. Aangepast Medezeggenschapsstatuut en MR-reglement SIGNUM 

De MR verleent instemming in beide documenten. Daarbij stellen we de vraag hoe het zit 

met het genoemde adviesrecht in artikel 23a van het document 'reglement 

medezeggenschapsraad', daar dit miv 1 januari 2021 instemmingsrecht wordt. De 

vacatures bij de GMR die in het begeleidend schrijven genoemd worden, worden in de 

nieuwsbrief onder de aandacht van ouders gebracht. Chantal pakt beide punten op. 

Bij dit punt is ook de afstemming tussen OV en MR ter sprake gekomen. Als de 

kennismaking voor nieuwe ouders weer wordt vormgegeven is het waardevol om vooraf 

15 minuten met MR en OV bij te praten. 
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4. Overgang unit 1, 2 en 3 

Ingrid geeft aan dat voor haar de communicatie rondom het overvliegen niet volledig 

was. Daarnaast voelt ze twijfel bij ouders van kinderen die net zijn overgevlogen. Karin 

geeft aan dat het wegvallen van de meeloopdagen een gemis hierin is. Ouders krijgen zo 

onvoldoende beeld van hoe een dag in de nieuwe unit er nou uitziet. Ouders moeten 

mee genomen worden in hoe ontwikkelprocessen zich bij kinderen voltrekken. De 

overgang van informeel naar formeel leren is voor de kinderen een flinke verandering. 

Karin benadrukt bij nieuwe ouders altijd hoe belangrijk vertrouwen is, zeker in de 

overgangsperiode van informeel naar formeel, omdat je hier verschil gaat zien met je 

eigen referentiekader of met wat je van buren/kennissen hoort. Wat de communicatie 

betreft moeten ouders tijdig, zo’n 10 weken van te voren, individueel geïnformeerd 

worden over het voorgenomen overvliegen van hun kind, omdat wat het overvliegen 

met zich meebrengt voor elk kind anders is. 

Er is een goede connectie tussen school en opvang. Elke maandag is Hilde bij de opvang 

te vinden. Kindjes uit unit 1 komen regelmatig spelen in unit 2. Het volledige team wordt 

uitgenodigd voor studiedagen en activiteiten en weet elkaar steeds beter te vinden. 

Ouders van unit 1 worden, waar van toepassing, meegenomen in de communicatie en 

activiteiten van school. De doorstroom van de kinderopvang naar unit 2 is 1 op 1. Ouders 

maken hun keuze steeds bewuster. Door het thuiswerken ligt de instroom bij de bso 

lager dan gebruikelijk. 

5. KC Raad 

Aan het document Reglement Kindcentrumraad van Signum kleven voor- en nadelen. 

Zaken als tegengestelde belangen, verschil in wetgeving, personeel, uren etc. maken de 

implementatie ervan een lastige klus. Bij CaDL is er al sprake van 1 KC Raad, ook daar 

zitten ze nog in de onderzoekende fase. Er is besproken of het wijsheid is hier nu energie 

in te steken. Er is afgesproken dit onderwerp voor nu geen prioriteit te geven, wel de 

ontwikkelingen van andere scholen te volgen, en dit op een later moment op te pakken. 

6. Mevolution 

Mevolution heeft een doorontwikkeling in functionaliteiten doorgemaakt. Tijdens de 

studiedag van 4 december worden teamleden meegenomen in deze nieuwe 

mogelijkheden en wordt er nagedacht over manieren om met dit instrument kwaliteit en 

ontwikkeling het best in beeld te brengen. Karin heeft de MR leden een korte 

demonstratie gegeven van de vernieuwde tool. Het SOL model (sociaal ontwerpend 

leren) is nu de basis om samen vanuit een bepaalde bedoeling de omgeving te 

organiseren. Een van de nieuwe functionaliteiten is het kunnen voegen van 

ontwikkellijnen. Kernconcepten zijn eenvoudig weg te zetten, voor teamleden per unit 

en straks ook voor kinderen. De kinderen worden in januari toegevoegd aan de tool. De 

huidige rapportage zou in de toekomst door Mevolution vervangen kunnen worden. 

Voordat de kinderen meegenomen worden in Mevolution gaat eerst het team een 

maand of twee onderzoeken hoe alles werkt en wat de beste stappen zijn. Er wordt 

gezocht naar geschikte devices om het gebruik op de vloer zo laagdrempelig mogelijk te 

houden. Er wordt nog gedacht over op welke wijze ouders toegang krijgen. Het is niet de 

bedoeling dat Mevolution een soort van controlemiddel wordt. Mevolution is inmiddels 



doordrongen in het bestuur van Signum, in allerlei bestuursthema’s komt het aan de 

orde. De komende periode gaan ook andere scholen binnen Signum met Mevolution aan 

de slag, zij hebben daarbij de keuze uit diverse procesonderdelen. 

7. Agenda en data 

De voorgestelde vergaderdata zijn definitief vastgelegd. Anne Marij en Chantal hebben 

een voorzet voor maandelijkse agendapunten opgesteld. 

8. Rondvraag 

- In de vorige vergadering is gesproken om met de MR een kijkje te gaan nemen in unit 

5, of om een compleet bezoekarrangement met de MR in te plannen. We hebben af 

gesproken dit voor nu te parkeren. Anne Marij en Chantal, brengen dit bij een 

volgende vergadering later dit schooljaar opnieuw onder de aandacht. 

- Ines vraagt hoe het met inclusief onderwijs zit op Wittering.nl. Karin geeft aan dat elk 

kind van harte welkom is maar we inderdaad niet actief werven op dit gebied. 

Interessant om op een later moment verder uit te diepen, ook met het oog op het 

SOP (schoolondersteuningprofiel) dat binnenkort aangepast moet worden. 

 

Naschrift 

Digidact geeft aan wegens privacy overwegingen geen externen te (kunnen/mogen) 

koppelen aan e-mail accounts van Signum. Wel is het voor teamleden mogelijk om in 

Outlook een regel aan te maken waardoor mails automatisch worden doorgestuurd naar 

leden van de oudergeleding, maar ook dat wordt eigenlijk afgeraden omdat er vaak vergeten 

wordt deze regel ongedaan te maken als ouders MR lid af zijn en deze weg daardoor 

eveneens niet waterdicht is wat AVG betreft. 

 

 

 

 


