
Notulen MR vergadering 29 juni 2022  

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

Afwezig: - 

1. Opening en welkom Patricia 

Welkom aan Patricia. Fijn dat Patricia maandag al heeft kunnen aanhaken bij de 

sollicitatiegesprekken. 

 

2. Hoe gaat het op school: actualiteiten (o.a. sollicitatieprocedure) en zorgen 

Er gebeurt veel op school deze weken. Rondom het laatste kernconcept Binding worden er in het 

teken van de Spaanse Vuelta en de Mini Vuelta twee weken lang allerlei activiteiten met Spaans 

tintje georganiseerd voor de kinderen. Een betrokken ouder heeft een subsidie hiervoor weten te 

vergaren. Ook het Zomerfestival wordt vanuit dit thema ingestoken. Daarnaast zijn er deze week 

filmopnames gemaakt vanuit Signum. Daarin heeft het team samen met de kinderen goede en 

mooie dingen kunnen laten zien. Eea resulteert uiteindelijk in twee filmpjes, een gericht op het 

aantrekken van professionals en een gericht op (nieuwe) ouders en verzorgers. 

Binnen het team wordt hard samengewerkt om de bezetting rond te maken. Een van de 

volwassenen in unit 2 is met zwangerschapsverlof. Gelukkig is een van de andere volwassenen van 

unit 2 sinds deze week weer terug na een aantal weken ziekteverlof. Fijn! Het was voor unit 2 een 

pittige periode waarin het unitteam veelal onderling het wegvallen van teamleden heeft opgepakt. 

Dat vraagt iets van elkaar.  

Een van de volwassenen van unit 4 is sinds deze week met geboorteverlof. Dit verlof duurt tot en 

met de tweede week na zomervakantie. Ook in unit 4 wordt er op dit moment dus extra goed met 

elkaar gekeken naar wat er kan en wat niet. Er zijn nog enkele volwassenen (gedeeltelijk) afwezig 

ivm de nasleep van hun coronabesmetting.  

Kim geeft aan trots te zijn, ze vindt het mooi om te zien hoe het team er samen voor gaat.  

Binnen het formatieplaatje voor komend schooljaar is vacatureruimte ontstaan. Op de vacature zijn 

behoorlijk wat reacties binnengekomen. Fijn om te zien dat er veel belangstelling is om op een plek 

als Wittering.nl te werken! Afgelopen maandag is de eerste gespreksronde geweest. Teamleden, 

kinderen en MR maakten deel uit van de sollicitatiecommissie. Inmiddels zijn er twee kandidaten 

benoemd. Volgende week volgt er nog een tweede gespreksronde voor de derde vacature.  

3. Hoe gaat het met de kinderen gerelateerd aan de schoolsluitingen in de afgelopen jaren, 

voortbordurend op de analyse die vorig jaar is gemaakt, met daarbij ook aandacht voor de 

besteding van de NPO-middelen 

De coronaperiode heeft zijn nasleep. Zaken die stilgelegen hebben in die periode of niet goed van de 

grond konden komen, denk aan het realiseren van de muziekruimte, uitdieping van het speerpunt 

cultuur en technologie en excursies rondom de kernconcepten, worden nu opgepakt. De hoop is op 

korte termijn de basis te kunnen gaan leggen en vanuit daar door te pakken. 

Komen schooljaar zal een van de speerpunten zijn: terug naar de oorsprong. Samen met teamleden, 

kinderen en ouders wordt terug gegaan naar de bedoeling. Waarom doen we wat we doen? Wat 



waren onze bronnen? Moeten we terug naar die bronnen of moeten we andere kiezen? 

Ouderverbondenheid (wat niet hetzelfde is als betrokkenheid) is een belangrijk punt om mee aan de 

slag te gaan. De coronatijd bestond vooral uit formele momenten. Informele contacten zijn niet 

meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Hoe kan dit vanuit de oorsprong hersteld worden? Hoe krijg 

je die verbondenheid weer te pakken met elkaar? 

Als voorbeeld is het uitvliegerskamp besproken. Vanuit de oorsprong was dit een activiteit die vanuit 

de kinderen, met ondersteuning van ouders, georganiseerd werd. Wat was de oorspronkelijke 

gedachte hierbij? Voornemen is om ouders hier direct aan het begin van het nieuwe schooljaar 

informeel in mee te nemen.  

De NPO gelden zijn deels formatief ingezet en deels besteed aan materialen. Een aantal zaken, zoals 

de muziekruimte, is nog niet tot uitvoer gekomen. Er liggen plannen om dit de komende periode zelf 

op te pakken. De gelden worden ook ingezet voor professionalisering van het team. Eveneens vanuit 

de gedachte om terug naar de oorsprong te gaan. Daarnaast is er aandacht voor het updaten van 

lesmaterialen rondom leesonderwijs en spelling.  

Op dit moment wordt er voor kinderen van twee gezinnen nog (deels) ingezet op thuisonderwijs 

vanwege corona. Met beide gezinnen is goed contact vanuit het Regieteam en de units. Met het oog 

op de verantwoordelijkheid van Wittering.nl voor de ontwikkeling van kinderen / onderwijskwaliteit 

zullen er de komende tijd gesprekken gevoerd worden met de betreffende gezinnen over de 

toekomst.  

 

De luchtkwaliteit binnen het gebouw wordt binnenkort onderzocht vanuit Signum. Alle scholen 

krijgen meters om de luchtkwaliteit te meten en van daaruit wordt gekeken naar wat er eventueel 

nodig is om die te verbeteren. De oudergeleding van de MR deelt zorgen die geuit zijn.  

4. Iets nodig bij formaliteiten zoals schoolgids en schoolondersteuningsprofiel? 

Kim gaat nakijken wat de status van het SOP is. De formatie en het jaarrooster zijn inmiddels 

definitief. Het jaarplan met de speerpunten voor komend schooljaar zijn in de maak. Kim geeft een 

seintje als de MR hierin iets kan betekenen. De organisatiegids is bijna ge-update maar wacht nog op 

de laatste input vanuit Signum. Chantal stuurt deze zsm naar de oudergeleding. Volgend jaar is het 

fijn als de schoolgids voor de laatste vergadering naar de MR gestuurd wordt, zodat de inhoud ervan 

nog ‘live’ besproken kan worden. 

5. Terugblik jaarplan 21/22, vooruitblik jaarplan 22/23 

Dit agendapunt is deels aan de orde gekomen binnen agendapunt 2 en 3. Een aantal speerpunten 

zijn nog niet naar wens tot uiting gekomen en zullen in het nieuwe schooljaar opnieuw in het 

jaarplan staan. De NPO gelden die nog niet uitgegeven zijn worden daarin meegenomen. De 

volgende speerpunten worden op dit moment verder uitgewerkt: 

- Cultuur en technologie 

- Terug naar de oorsprong 

- TOP professionaliseren 

- Mevolution 

De devices die nodig zijnvoor de kinderen om op de gewenste manier met Mevolution for Kids aan 

de slag te gaan, zijn nog niet in huis. De kinderen van Unit 5 zijn er inmiddels gedeeltelijk mee aan de 



slag. Er zijn flinke stappen gemaakt met de uitrol van het logboek binnen Mevolution als instrument 

voor professionals rondom de kernconcepten. Marianne neemt de MR leden mee in de 

toepassingen van het logboek. 

6. Vaststellen vergaderdata 22/23 (eerder rondgestuurd) 

De volgende vergaderdata zijn vastgesteld voor komend schooljaar: 

• Dinsdag 27 september 

• Dinsdag 15 november  

• Woensdag 25 januari 

• Dinsdag 21 maart  

• Dinsdag 16 mei  

• Dinsdag 27 juni 

7. Rondvraag en sluiting 

Patricia vraagt zich af of er al een plan op de plank ligt voor het geval dat corona weer opleeft in het 

najaar. Kim geeft aan dat ze zich gaat verdiepen in hoe eea is aangepakt in eerdere coronaperiodes 

om daar samen met het regieteam op te voort te borduren. Anne Marije voegt toe dat OC&W bezig 

is scenario’s te beschrijven met landelijke kaders/regels waar scholen zich toe moeten verhouden. 

Afgesproken is om dit punt voor de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar te agenderen. 

Anne Marije oppert om in het nieuwe jaar een ouder van een kind in Unit 5 uit te nodigen om de MR 
bij te praten over zijn/haar ervaringen. Gaan we doen! 

Tot slot wordt Inez bedankt voor haar fijne bijdrage in de vergaderingen. Tijdens het etentje nemen 
we afscheid van haar als MR lid oudergelding. 

 


