Notulen MR vergadering 18 februari 2019
Aanwezig: Mireille, Ingrid, Rienk, Mutinta en Chantal
Notulist: Chantal
Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen
Doorspreken van de stand van zaken rond de jaarthema’s
Buiten: Wittering.nl heeft een subsidie van het Prins Bernhard Cultuur Fonds ontvangen van 14.000
euro om te besteden aan het buitenruimteproject. Er wordt binnenkort gestart met de vernieuwing
van het schoolplein. Dit betekent dat er o.a. een overkapping komt en de hekken bij de moestuinen
verwijderd worden om de tuinen zo meer onderdeel van het plein te laten zijn. Met MR leden
hebben we de plattegrond van het nieuwe plan bekeken. Op welke wijze gaan we buiten in de
toekomst actiever benutten voor het behalen van leerdoelen? Daarover buigt zich een clubje
(teamleden en ouders). Ook de PABO studenten van volgend schooljaar geven we een
onderzoeksvraag mee mbt het gebruik van de buitenruimte. Ook kinderen moeten hierin betrokken
worden.
Wittering 0-18: De splitsing van de KOV DGW/Wittering.nl is definitief. Uiteindelijk volgt er nog een
verbouwing om dit ook fysiek te realiseren, dit gaat waarschijnlijk plaatsvinden in de meivakantie. Er
zijn nu twee groepen op de KOV van Wittering.nl; groep 0-2 en groep 2-4. Belangrijk aandachtspunt
is hoe we kinderen actiever gaan werven voor de opvang van Wittering.nl. Simone Heise is benoemd
tot regisseur KOV. Had MR bij deze selectie betrokken kunnen/moeten worden? Er is nu nog een
eigen oudercommissie bij de KOV, er wordt nog gekeken naar hoe eea samen kan gaan in de
toekomst. Kan MR straks wel rol pakken bij benoeming medewerkers van unit 4?
Ingrid brengt in dat de communicatie met OnsKindbureau vaak moeizaam loopt. Dit is jammer want
het is vaak het eerste loket waar je als ouder mee te maken krijgt in de communicatie met opvang en
school. Ze geeft aan dat OnsKindbureau moeilijk bereikbaar is en dat ze de communicatie niet altijd
vriendelijk/helder of kloppend vindt. Er is in haar ogen nog veel te winnen daar.
VO: Op dinsdagmiddag 26 februari is er een info-bijeenkomst voor ouders van schoolverlaters die
serieus overwegen te starten in unit 4. Helaas gaan de ontwikkelingen minder snel dan gehoopt.
Naast visie en ambitie, spelen ook strategie en mogelijkheden een grote rol. Samen met het bestuur
(Adriaan Mellema) praat Karin ouders bij over de ontwikkelingen en de invloed daarvan op de
plannen.
Mireille heeft vorige week het VO van Agora in Nijmegen bezocht. Naadloze aansluiting op
Wittering.nl. Inspirerend voorbeeld van dat het werkelijk mogelijk is.
Mevolution: Chantal heeft tijdens de studiedag van 7 januari alle collega’s meegenomen in de
software en het gebruik van Mevolution voor medewerkers. Alle volwassenen gaan nu aan de slag
met Mevolution. Karin zit, samen met 5 andere scholen, in de projectgroep Mevolution voor Kids.
Binnenkort wordt er gestart met een pilot in unit 1 om te oefenen met het vastleggen van processen
en ontwikkeling mbv foto/film. Ook de rapportage gaat er in de toekomst anders, levendiger uitzien
dmv dit nieuwe instrument. De ontwikkeling van Mevolution voor kinderen heeft lang geduurd. Door
keuze van Signum om deze tool in te zetten voor alle medewerkers loopt eea nu een stuk vlotter. De
financiële middelen zijn er nu en de software is verbeterd.
Gestaltleren: Alle kernconcepten worden herschreven. Er zijn nieuwe kernconcepten bijgekomen. De
kernconcepten worden opnieuw bekeken vanuit de diverse leersystemen. Op dit moment zijn we op
de vloer aan het inzoomen op leersysteem 2.

Stand van zaken Wittering VO/Unit 4
Zie vorig punt, kopje 2
Jaarkalender
Idee besproken om de agendapunten van de MR vergaderingen in toekomst te laten verlopen
volgens een jaarkalender. Voorheen werd dit ook zo gedaan. We hebben het Jaarplan 2014-2015
erbij gepakt als voorbeeld. Ingrid heeft ook voorbeelden meegenomen. Ingrid vult het voorbeeld van
2014-2015 verder aan. Rienk legt het voorstel vervolgens voor aan Karin om haar te laten aangeven
wat er op welk moment op de agenda kan.
Doorspreken van de mogelijkheden om de MR een rol te laten spelen in het meedenken over hoe
innovaties effectiever vormgegeven kunnen worden en in het bijzonder welke rol Ingrid hierin kan
spelen
Bijvoorbeeld buiten. Ingrid denkt vanuit haar achtergrond graag mee in de aanpak, hoe zet je
innovatieve concepten neer? Mutinta vraagt Karin contact te leggen met Ingrid om mogelijkheden te
bekijken.
In overweging nemen of deelnemen aan een workshop over nog beter geïnformeerd te raken over
het MR lidmaatschap van meerwaarde kan zijn
Vanuit het Signumbestuur worden MR startcursussen aangeboden. Ingrid heeft contact opgenomen
met Mabel om haar belangstelling hiervoor kenbaar te maken nav mail Marianne. De cursus zit
helaas al helemaal vol, Ingrid is op wachtlijst geplaatst.
Wat verder nog ter tafel komt/Rondvraag
Rienk merkt op dat hij vindt dat het spiegelblad steeds meer op een ontwikkelverslag lijkt ipv op de
karakterschets/profielschets met leuke anekdotes over zijn kind zoals het voorheen was. Mireille
herkent dit. Er zou meer differentiatie mogen zijn tussen beide rapportage vormen.
Verzuim team: Larissa is sinds 1 januari uitgevallen, haar herstel lijkt nog tijd nodig te hebben. Belgin
is volop aan het re-integreren, ze wordt nu nog deels vervangen, na carnaval verwachten we haar
grotendeels terug. Roger is deels ziekgemeld (tot 14:00 uur op school), dit lijkt hem goed te doen,
Suzan (BSO) pakt stuk mee op om rest van unit 1 ruimte te geven voor naschoolse activiteiten. Elma
is nog aan het revalideren van haar polsoperatie, na carnaval gaat ook zij opbouwen met
ondersteuning. Hilde wordt in maart geopereerd en zal enkele weken afwezig zijn. Het tijdelijk
wegvallen van collega’s in unit 1 wordt zoveel mogelijk door collega’s zelf opgevangen, zoals door
Charlotte en Lenie. Marieke haar zwangerschapsverlof zit erop. Ze heeft woensdag haar eerste
werkdag op school.
De akoestiek wordt op 18 en 19 april verbeterd.

