Notulen MR vergadering 29 oktober 2018
Aanwezig: Rienk, Chantal, Mutinta en Marianne
Verkiezingen nieuw mr-lid
105 stemmen zijn uitgebracht. Verkiezingen zijn soepel verlopen.
Poster
Iedereen levert een pasfoto aan bij Chantal vóór 23 november a.s.
Chantal past de poster aan, de tekst hoeft niet aangepast te worden.
Sollicitatieprocedure
De Mr wordt uitgenodigd om deel te nemen in de sollicitatieprocedures binnen de school. Bij
vervangingswerkzaamheden is het een lastiger verhaal. Op de momenten dat er keuze is tussen
meerdere personen dan moet de MR mee kunnen kijken in de vorm van een gesprek. Bijvoorbeeld
als je vooraf weet dat een vervanging minimaal een half jaar duurt. Tijdens de volgende vergadering
stemmen we dit idee af met de overige MR leden.
Ook als er vanuit vervanging over wordt gegaan naar een vast contract is het goed om de MR mee te
laten kijken. Dit kan dan in de vorm van een gesprek met de directeur waarin deze keuze wordt
onderbouwd.
Jaarplan
Het huidige jaarplan verloopt dit jaar, vanaf 2019 komt er nieuw jaarplan voor de komende 4 jaar.
Mevolution
Het kindportfolio krijgt nu voorzichtig meer vorm in hoe het eruit komt te zien. Het moet nog
gebouwd gaan worden, het is slim om dit punt later dit schooljaar terug te laten komen. Het
kindportfolio wordt als pilot op Wittering.nl ingevoerd.
Mevolution moet uiteindelijk een middel zijn dat de rapportage van dit moment over zal nemen.
Om het proces te kunnen monitoren zal er regelmatig samen met de MR gekeken worden naar de
vorderingen. In maart zal de eerste terugkoppeling komen voor de MR.
Buiten
Buiten een evenwaardige omgeving creëren met binnen. De kernconcepten zijn overal, binnen en
buiten. Maar ook de invloed van buiten zijn op je gemoedstoestand en de positieve effecten op je
ontwikkeling worden hierin meegenomen. De buitenruimte wordt hiervoor geschikter gemaakt. Er is
een plan met ontwerp gemaakt om dit te realiseren.
Gestaltleren
De kernconcepten worden op dit moment volledig herschreven omdat er nieuwe inzichten zijn en
nieuwe ontwikkelingen in de wereld. Op inzichtniveau wordt het een en ander herschreven.
Komend jaar komt vooral leersysteem 2 nadrukkelijk naar voren.
Wittering 0-18
In december worden de eerste ideeën voor het curriculum opgeleverd en zal het tussenresultaat in
de MR besproken worden.

Kindcentrumraad
Van alle deelnemers moet er een afvaardiging komen om samen een raad te vormen. Dus iemand
van BSO, kinderdagverblijf, basisschool, VO die samen een raad vormen om over beleidsstukken na
te denken en te spreken, een soort MR. Het is zaak dat we na gaan denken hoe we dit vorm kunnen
geven zodat we echt samen op kunnen trekken. Daarnaast moet er uitgezocht worden hoe dit
juridisch zit.

