
 
 

Voor in de agenda 

 
27 september t/m 15 oktober 
projectweken 
…………………………………………… 
16 oktober t/m 24 oktober 
Herfstvakantie 
…………………………………………. 
26 oktober 
Bezoek opgravingen in Odijk, 
groep 8 
…………………………………………… 
5 november 
Bibliotheek bezoek groep 7 
 

 

Nieuwsbrief, 14 oktober 
 

Bericht vanuit de MR 
Als oudergeleding willen we u graag een inkijkje geven in onze MR-ervaringen 
van het afgelopen schooljaar. Het was voor ons het eerste gehele schooljaar; 
daarvóór hadden we nog een half jaar mee kunnen liften op de ervaring van 
Johan ten Veen, de voormalig voorzitter.  
 
2020-2021 was een ‘Corona-jaar’. Dat hield in dat we vooral online vergaderd 
hebben, maar ook dat we van dichterbij het onderwijs-hart van het Delteyk-
team gezien hebben. Is het u ook opgevallen hoe weinig de kinderen thuis 
gezeten hebben – buiten de lockdown in december – en hoe weinig externe 
inval-leerkrachten er voor de klas gestaan hebben? Dat zegt wellicht iets over 
de krapte in het onderwijsveld, maar veel meer nog over de inzet van dit team 
en de betrokkenheid op elkaar. 
 
Op de agenda van de MR komen ieder jaar een aantal vaste onderwerpen 
terug, zoals de schoolgids, het schoolondernemingsplan, de begroting en de 
planning van vakantie- en studiedagen. Deze onderwerpen zijn ook afgelopen 
schooljaar besproken geweest. Belangrijke informatie daarover is gedurende 
het jaar door school gecommuniceerd via het Delteyknieuws.  
 
Daarnaast is een belangrijk thema de toenemende vraag naar de TSO geweest 
vanuit de onderbouwklassen, in combinatie met de moeite om continuïteit in 
deskundig personeel te waarborgen. Dit heeft ertoe geleid dat het schoolteam 
uitgesproken heeft dat ze graag over zou willen gaan naar een 5 Gelijke Dagen 
Model. Positieve ervaringen met lunchen in de eigen klas vanwege Corona 
speelden daarin ook een rol, naast enkele organisatorische redenen. Het 
gesprek over de voors- en tegens, maar vooral over het besluitvormingsproces 
zijn we afgelopen jaar in de MR gestart. Dit zal het huidige schooljaar 
voortgezet worden. Vorige week trof u in het Delteyknieuws een overzicht van 
de stappen die door de school daarin gezet zullen worden. 
 
Wij zijn blij dat we de vergaderingen weer live op school kunnen houden en 
ervaren de samenwerking met de directie en het schoolteam als open en 
positief. Voor ons als oudergeleding is de communicatie tussen school en 
ouders een belangrijk aandachtspunt. We proberen daarin met school mee te 
denken en merken dat dit gewaardeerd wordt. Kortom, een leuk eerste jaar! 
Vragen en opmerkingen vanuit ouders zijn van harte welkom via het mailadres 
van de MR: mr.delteyk@delteyk.nl 
Hartelijke groeten, 
 
Martje van Riel & Stéphanie Pirlot 
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Beste ouders,                                                                                        

                                                                                                                                 
Graag wil ik mij aan u voorstellen als de interne contactpersoon van de Delteykschool.  
Ik ben Marion van Leeuwen, op maandag en dinsdag werk ik als leerkracht in groep 1-2a. 
 
Als interne contactpersoon ben ik een aanspreekpunt voor de kinderen van onze school. 
Het idee is dat kinderen met kleine of grote zorgen ook ergens met deze zorgen naartoe kunnen.  
Meestal zullen kinderen deze zaken met hun ouders of eigen juf of meester bespreken.  
Soms blijken ze dat niet te doen en is het feit dat ze via een andere weg aan kunnen geven dat ze 
zorgen hebben voor hen een ware opluchting.  
 
Ik bespreek met het kind wat er moet gebeuren om de zorgen weg te nemen.  
Ik geef het kind gesprekstips, zodat het alsnog in staat is om zelf zorgen met de leerkracht of 
ouders te bespreken. 
Als dit niet lukt, zoeken wij naar een andere oplossing. 
 
Ook u als ouder kunt een beroep op mij doen. Als het niet lukt om met een leerkracht of met de 
directie tot een bevredigende oplossing voor een probleem te komen, kan ik u de helpende hand 
bieden. 
 
In sommige ernstige situaties, zoals seksuele intimidatie door een leerkracht, verwijs ik u door 
naar de externe contactpersoon.  
De afgelopen twee weken hebben alle kinderen uitleg gekregen over wat een interne 
contactpersoon is en wanneer en hoe ze daar een beroep op kunnen doen.  
 
U kunt mij bereiken per mail: marion.vanleeuwen@delteyk.nl of telefonisch via school: 0343 
551295 of privé: 0620206677. 
Op school hangt bij de directiekamer een brievenbus waar kinderen een bericht voor mij kunnen 
achterlaten.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marion van Leeuwen  

 
 


