
 

MR-lid gezocht!    
Binnen de oudergeleding van de MR van de Delteykschool is een 
vacature!  Welke ouder/verzorger zou graag als MR-lid aan de slag 
willen gaan?   
De Delteykschool heeft een medezeggenschapsraad (MR) die de 
ontwikkelingen op de school volgt. De MR bestaat uit twee ouders en 
twee leerkrachten. In de MR spreek je mee over allerlei onderwerpen 
die met onze school en het onderwijs te maken hebben, bijvoorbeeld 
de klassenindeling of het vaststellen van een schoolreglement. Ook 
kunnen zaken aan de orde komen die gaan over school als geheel, of 
binnen de MFA Het Kwartier. De MR probeert al bij de voorbereiding 
deze onderwerpen mee te denken en geeft de directie van de 
Delteykschool gevraagd en ongevraagd advies. Ook kan de MR 
voorstellen doen. Hierdoor heb je via de MR invloed op de organisatie 
van de school en de inrichting van het onderwijs. Daarnaast heeft de 
directie van de Delteyk bij beslissingen en veranderingen vaak het 
advies en soms ook de instemming van de MR nodig. 
Als u vragen heeft over deze vacature, kunt u uw vraag per mail 
stellen of neem contact op met één van de MR leden  
zie https://delteyk.nl/index.cfm?action=site.content&category=13. 
Wilt u onze MR komen versterken, meld u dan aan en stuur voor 15 
november a.s. een mail met motivatie aan de MR. (mr@delteyk.nl ). 
De notulen van de MR vergadering vindt u op de website,  pagina MR. 
 
In het GROENTJE: 
https://bunniksnieuws.nl/lokaal/politiek/kinderburgemeester-jette-
ontvangt-petitie-tijdens-werkhovens-skateparkfeestje-
648451#.XZ9QAuy-Lx4.facebook 

 

 

 

 

Voor in de agenda 
 

18 oktober  
Speelgoedochtend groep 1 t/m 
4 
.............................................. 
18 oktober  
Kerkbezoek groep 6  
............................................... 
 21 t/m 25 oktober 
HERFSTVAKANTIE 
………………………………………… 
28 oktober  
Vrije dag  groep 1 t/m 5 
………………………………………… 
11 november 
CMK: Drama groep 7 en 8 
………………………………………….. 
13 november  
Kerkbezoek groep 3 
……………………………………….. 
 

10 oktober 2019 
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Centrum voor Elkaar (CvE)  
 
Het Centrum voor Elkaar van de gemeente Bunnik kan ondersteuning bieden bij kwesties op alle gebieden.  
Elke donderdag is er een jeugdconsulent bij ons aan het werk, Paul Mayer. Hij werkt dan van 9.00 tot 12.00 
in ons gebouw en is op de bovenverdieping vaak te vinden. Hij zal met u zoeken naar een antwoord of op 
zoek gaan naar passende ondersteuning, ook kan hij u helpen met het vinden van begeleiding bij juist die 
hulpvraag. Soms is het fijn om ook school op te zoeken in de begeleiding, maar dan hoeft zeker niet in altijd. 
Indien nodig kunnen we gemakkelijk samenwerken. 
Paul werkt daarnaast ook samen met de jeugdverpleegkundige, Marlies Verplak, zij is eenmaal per maand op 
de vrijdag aanwezig voor bijvoorbeeld opvoedvragen. De intern begeleider kan u ook in contact brengen met 
medewerkers van het CvE.  
In de bijlage is nog een uitgebreidere folder te vinden.  
 

Klankbordgroep 

Maandag 18 november is er om 20.00 uur weer een klankbordavond . 
Wie wil op  18 november en 23 maart deelnemen in de klankbordgroep? 
U kunt u opgeven bij Corine (corine.flapper@delteyk.nl). 
 

 


