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

Afwezig: - 

 

1. Opening 

We vergaderen voor het eerst in lange tijd weer fysiek op school. Fijn om weer ‘live’ samen 
te kunnen zijn! 
 
2. Hoe is de opstart geweest (o.a. vacatureruimte)? 
Karin geeft aan dat het team soepel en relaxed is opgestart. De aanwezigheid van de grote 
groep studenten brengt een positieve flow met zich mee. Een mooie toevoeging, ook voor 
de kinderen! 
Er zijn wel wat personele uitdagingen. Eén teamlid is nog aan het herstellen van haar 
ziekzijn. Haar opbouw gaat langzamer dan ze zelf gehoopt had. Ook voor een tweede 
teamlid loopt het opbouwen van uren langzamer dan vooraf ingeschat. Gelukkig is er dit 
schooljaar een hele stevige formatie, en blijft de bezetting ondanks het (gedeeltelijk) 
wegvallen van deze twee teamleden toereikend.  
Tot op heden zijn er geen reacties op vacature voor Valerie binnengekomen. Volgende week 
dinsdag is haar afscheid. Het regieteam denkt na over een creatieve tussenoplossing. Denk 
aan de inzet van teamleden die de juiste bevoegdheid hebben. Goed om ouders hier ook bij 
te betrekken om te peilen of er connecties binnen hun netwerk zijn (om bijvoorbeeld 
bepaalde workshops te geven) en of er misschien andere creatieve ideeën leven. Er wordt 
een oproep op Social Schools geplaatst.  
Afgelopen maandag was de eerste fysieke rondleiding met nieuwe ouders sinds het begin 
van het coronatijdperk. Fijn om mensen weer in het echt te kunnen ontvangen en 
rondleiden, brengt echt een andere dynamiek met zich mee! 
Vrijdag heeft het hele team van Wittering.nl een teamuitje.  
 
3. Jaarplan (speerpunten en NPO-gelden) 2021-2022 
Op organische wijze zijn er voor dit schooljaar 6 impactgebieden benoemd. Met behulp van 
Mevolution wordt het startidee uitgewerkt en de voortgang bijgehouden.  
De eerste kwartaalstart van dit schooljaar staat in het teken van het jaarplan en wordt 
middels een filmpje aan ouders aangeboden. Daarbij zal de focus liggen op dat wat de 
kinderen van de speerpunten gaan zien en ervaren. In het kort: 
- TOP-Programma >  De kinderen gaan meer volwassenen op de vloer ontmoeten en zullen 
profijt hebben van zoveel diversiteit. Er zijn nu 7 verschillende opleidingen in huis. Voor het 
team brengt het minder kwetsbaarheid met zich mee. Vanuit Fontys is er steeds meer oog 
voor deze bijzondere werkplek als uitgangspunt en wat dat met zich meebrengt voor de 
studenten.  
- Mevolution > De kinderen zullen merken dat dit een speerpunt is omdat ze er dit jaar zelf 
mee aan de slag gaan. Ouders worden binnenkort benaderd in verband met privacy- en 
toestemmingsverklaringen. Het team is actief om de kernconcepten in verhalen in 
Mevolution weer te geven.  
Tip vanuit Inez: denk bij het ontwerp van de tool aan toegankelijkheid voor iedereen met 
een beperking!  



- Cultuur en Technologie > Kinderen gaan merken dat er nog meer aangeboden wordt op het 
gebied van muziek en literatuur. Een deel van de NPO gelden wordt besteed aan het 
vormgeven van muziekaanbod. We gaan met elkaar uitvinden hoe dat eruit moet komen te 
zien.  
- Unit 5 > Kinderen kunnen organisch doorstromen naar unit 5, gelijk met de 
overvliegmomenten van de overige units. De schoolverlaters worden vanaf nu uitvliegers 
genoemd. Uiteindelijk moet het instapidee zijn dat je als kind t/m unit 5 blijft. Frank 
Brouwers, regisseur Unit 5 die vanuit het Rodenboch College aangehaakt is, maakt veel 
verschil. Hij heeft zin om mee te bouwen en inhoud te geven. Doel is dit jaar een goede 
‘eerste lichting’ voor unit 5 te vormen. 
- Kindcentrum > Er zullen steeds vaker kinderen van unit 1 een bezoekje brengen aan school. 
Er is een nieuwe regisseur Kinderopvang, Hélène Santegoeds. Zij heeft afgelopen week voor 
het eerst deelgenomen aan het RT. Het regieteam heeft gezamenlijk naar de 
verbouwingsplannen voor de opvang gekeken. Binnen het canvas gaat het regieteam 
meedenken over een ontwerp voor de functionele inrichting (meubels, kleurenpalet, 
ruimtes) in lijn met de visie van Wittering.nl. De verbouwing gaat waarschijnlijk met kerst 
plaatsvinden. 
- Assessment > Kinderen zullen merken dat er een nieuwe toetsmethode is. In de uitvoering 
is school tot nu toe zeer tevreden met deze nieuwe toetsmethode van Boom. De uitdaging 
blijft steeds: hoe breng je in beeld wat de ontwikkeling van kinderen en wat het effect van je 
handelen is? Het is belangrijk om het team hier steeds in mee te nemen. 
 
Het filmpje met de toelichting op de speerpunten wordt via Social Schools met ouders 
gedeeld. Daarnaast worden ouders waarvan hun kind het afgelopen jaar is ingestroomd en 
die nog weinig van school hebben kunnen zien, op dinsdag 27 september uitgenodigd voor 
een kennismaking op school met teamleden, MR en OV. Vanuit de MR sluit Inez aan. Idee is 
om als aftrap die avond eerst gezamenlijk het filmpje in te starten. Daarna zullen MR en OV 
een toelichting geven op hun rol en zullen ouders vervolgens mee de vloer opgenomen 
worden om de diverse ruimtes te bekijken en de bedoeling van het concept van Wittering.nl 
nog eens uit te leggen.  
 
NPO gelden: het bestuur van Signum is akkoord met de plannen. De MR heeft 
instemminsbevoegdheid. De laatste versie van het jaarplan incl. de NPO verantwoording 
wordt vanavond naar alle MR leden gemaild. Einde van de week wordt het jaarplan definitief 
gemaakt. 
 
4. Jaaragenda MR 
De opzet van Anne Marije mbt het raamwerk van agendapunten is akkoord. Het bespreken 
van de voortgang van de speerpunten gaan we komend jaar flexibel insteken. Karin kijkt per 
keer mee welk speerpunt passend is voor het betreffende moment en denkt mee over een 
toepasselijke werkvorm voor het speerpunt dat aan bod gaat komen. 
 
5. Eindtoets (zie ter voorbereiding: podcast met Karin 
Heij, https://janjaaphubeek.nl/2021/04/16/115-wat-telt-en-vertelt-de-eindtoets-ons/) 
Voor het eerst in jaren heeft Wittering.nl ‘rood’ gescoord op het gebied van 
eindopbrengsten. Karin moet de resultaten verantwoorden tijdens een ‘topic clock’ gesprek 
met het bestuur van Signum. Ondanks dat de resultaten afgelopen jaar lager lagen dan 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=janjaaphubeek.nl&u=aHR0cHM6Ly9qYW5qYWFwaHViZWVrLm5sLzIwMjEvMDQvMTYvMTE1LXdhdC10ZWx0LWVuLXZlcnRlbHQtZGUtZWluZHRvZXRzLW9ucy8=&i=NjAxYmZlNzNlZjE1MzgyODE4ZjRjZTMz&t=RFB3VzZXeDZTQkJQbXJBcHF3SDdBSXVlMTJqUCtKeWEwTFZ0T3hYV0I1cz0=&h=239f68eccdcf43f5920bf135e900b42e


vooraf ingeschat, vertrouwt school erop dat het schooladvies voor de schoolverlaters 
passend was. Er is het grootste vertrouwen dat de eindstof goed beheerst werd. Uit een 
analyse van unit 4 komt naar voren dat de toetshouding van ouders en kinderen wellicht té 
‘nonchalant’ was. Daarnaast brengt inclusief onderwijs met zich mee, dat ernaar gestreefd 
wordt om alle kinderen ‘binnen de boot’ te houden. Karin licht graag aan het bestuur van 
Signum toe hoe er op Wittering.nl wordt omgegaan met tussenopbrengsten, dagplanningen, 
rapportage etc. Wittering zou door Signum gebruikt moeten worden als pionier, als 
voorbeeld. Goed dat op deze manier de discussie binnen het directieberaad weer is 
aangezwengeld. 
 
6. Rondvraag en sluiting 
 
Inez > Is het inmiddels weer mogelijk om met de MR een kijkje unit 5 te nemen, zoals we in 
een eerdere vergadering besproken hebben? > Karin stelt voor dit aan te laten sluiten bij het 
moment waarop speerpunt Unit 5 geagendeerd wordt. Een goed moment zal zijn in januari 
wanneer de nieuwbouw van de Campus gereed is. 
 
Marianne > Wittering.nl is nu een POINT school, dit betekent in het kort dat ze een 
ontmoetingsplaats is voor bovengemiddeld intelligente kinderen. Hier is een 
wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld. Sabrine zal dit voor Wittering.nl oppakken en 
Marianne voor Campus aan De Lanen, met als thema onderpresteren.  
 


